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Anexo I - Listagem dos Trabalhos Referenciados 

 

1- Data: 03.09.2011  - Campanha Morte na Estrada – Se bebeu, deixe-me conduzir 

 

2 - Data: 26.09.2011 – Entrevista ao Ministro da Educação 

 

3 - Data: 03.10.2011 – Vox pop - Gasolineiras baixaram o preço dos combustíveis 

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article777638.ece 

 

4 - Data: 05.10.2011 – Birras das Crianças http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article954554.ece  

As birras das crianças são uma dor de cabeça para os adultos. 
O pediatra Mário Cordeiro garante que a birra é normal e saudável... 
na infância. 
{segue clip} 
< 
  
http://www.youtube.com/watch?v=k9iCzMlLhWE (filme) 
http://www.youtube.com/watch?v=fdVZ2iiqIzo&feature=autoplay&list=PL077E8D47AB0B36
CD&lf=results_video&playnext=1 
(imagens de bebes a chorar) 
  
 
Não há hora marcada para uma birra. Seja à mesa, no banho, nas compras 
ou na hora de dormir... as crianças sabem fazer-se ouvir. 
Os mais novos protestam, e os adultos irritam-se...  por vezes, num 
segundo está tudo muito bem, e no outro, sem qualquer explicação… 
instala-se o caos. 
Neste caso a ficção não é muito diferente da realidade. 
  
Vivo Criança - LEONOR- 00.14.04.07 / 00.14.07.12 - "quem é que faz 
mais birras?" são as duas 
cola 
Vivo Criança - 00.14.20.00 / 00.14.31.18 - "Ela é muito difícil para 
comer e faz muitas birras e ela é também para dormir e também mexe nas 
minhas coisas do meu quarto." 



II 

 

  
Vivo Mãe Cláudia: Quintas - 00.09.13.13/00.09.30.06 - "A filha Madalena 
é a filha do meio é quase todos os dias para comer à hora da refeição 
porque a comida tem sempre defeitos, ou é a carne, ou é o peixe há 
sempre qualquer problema e sempre precisa de ajuda para comer" 
  
Vivo Mãe - Maria Luísa Soares -00.01.50.13/ 00.02.07.18 - "foi o não 
querer dormir foi muito difícil e uma noite completa foi aos 5 anos. 
Até chegou aos 3-4 anos chegava às três / quatro da manha e 
levantava-se para jogar à bola.. foi uma infância muito difícil" 
  
(Birra da criança nas compras e a mãe reagiu e também faz uma birra) 
http://www.youtube.com/watch?v=rrKfvJc6gGQ&feature=related 
  
 
Reagir nem sempre é fácil... lidar com uma birra em público pode 
inibir os adultos. 
Mais complicado ainda quando a atenção tem de se desdobrar. 
José Santos tem 3 filhas, todas em idade da birra. 
  
Vivo Pai - José Santos - 00.12.51.17 / 00.13.11.06- "As vezes quando 
se trata de uma birra no meio, por exemplo num Data: de festa muitas das 
vezes a estratégia é tirar a que esta com birra um pouco, acalmar um 
pouco o animo e voltar com a questão um bocadinho conversada e 
resolvida… é que estar em frente a toda a agente por vezes agrava" 
. 
--- IMAGENS/SITUAÇÃO DE PAI A APLICAR CASTIGO.---- 
(filho chega e atira a mochila, pai obriga-o a levantar-se e começa a 
falar com uma voz exaltada) 
http://www.youtube.com/watch?v=-jRg-xt-hQM&feature=related 
  
Margarida tem 11 anos e sabe bem o que são os castigos. 
João é mais novo, mas aos 7 anos também já aprendeu a lição.  
  
Vivo Criança: João 00.07.37.09 // 00.07.53.13 - "bate-me, poe-me de castigo… 
(Quais são os castigos? Colar) 00.07.47.17/ 00.07..52.02 - "ficar meia 
hora sentado no quarto num banco" 
  
Vivo Criança: Margarida - 01.02.27.19/ 01.02.49.06 "eles ponham-me de 
castigo…o mais frequente ficar no quarto sem fazer nada  e ficar com a 
porta fechada e não puder sair do quarto.. só mesmo para ir comer…mas 
eu também não comia muito" 
 
A inteligência dos mais novos é reconhecida pelos graúdos, testados 
muitas vezes até à exaustão. 
A dúvida é saber quando e como aplicar o castigo certo. 



III 

 

  
--- VIVO PEDATA:TRA - CASTIGO NO MOMENTO CERTO ---- 
  
VIVO Mário Cordeiro - 00.20.34.23 / 00.21.54.01- "Não se deve bater 
nas pessoas… principalmente de forma humilhante principalmente na 
cara… a nossa cara é a nossa imagem é bater na nossa imagem  (..) 
depois o que é diferente esta mão estar a mexer e eu disse que não 
para não mexer… e esta mão esta surda e ela não ouve e continua a 
mexer e tenta provocar (…) tem que haver outra hipótese dar uma 
sapatada naquela mão e não na pessoa..." 
  
 
Para o pediatra é importante que as crianças saibam ouvir dizer não. 
E é necessário também explicar-lhes os motivos da decisão dos adultos. 
  
  
VIVO Mário Cordeiro - 00.25.48.16 /  00.26.51.14 - "as pessoas tem 
medo de dizer que não o (…) isto quase como se a função de pais 
tivesse sujeita há Moody's ao Standard & Poor´s e ai há sempre o medo 
de para ir para AA - para percebermos é um bocadinho essa ideia… é 
totalmente errado até ao momento ainda não estamos cotados no mercado 
não há ações nem eleições sequer (..) há diferentes maneiras de dizer 
não … o seco ou explicativo e de aliança com a criança " 
  
  
Vivo Mãe – Cláudia Quintas - 00.12.44.12/00.12.47.13 - "Uma palmada na 
hora e no local certo não faz mal a ninguém" 
  
 
Uma opinião que não é lei... há também quem defenda que mesmo a pior 
birra se contorna com as palavras certas e o castigo adequado. 
Em todo o caso, a escola quase sempre ajuda... novos colegas e 
professores experientes podem fazer milagres a moldar personalidades 
mais vincadas. 
  
 

5 - Data: 08.10.2011 –Aeródromo de Santarém recebe pilotos amadores para corridas legais 

http://sicnoticias.sapo.pt/desporto/article869985.ece 

 

6 - Data: 12.10.2011 – Camiões rebocados da Transportadora Nacional de Camionagem 

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article919161.ece   
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7 - Data: 17.10.2011 - Apoio do Banco alimentar contra a fome pode estar em causa 

Peça: 

Milhares de portugueses podem perder o apoio alimentar já no próximo ano. O Programa 

Europeu de Apoio Alimentar a Carenciados pode sofrer um corte, já a partir de Janeiro. O 

banco alimentar contra a fome teme que 400 mil pessoas possam perder a ajuda alimentar. 

{Segue Clip} 

<  

(Imagens o Sr. Barbosa a contar e a mostrar os alimentos) 

A matemática não pode falhar. 

Da contagem depende a distribuição de alimentos para as instituições que apoiam pessoas 

carenciadas.  

Um apoio que estar em causa. 

No Data: em que se assinala a luta contra a pobreza fala-se num possível corte no Programa 

Europeu de Apoio Alimentar a Carenciados para 2012.  

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome afirma que A decisão vem em má altura. 

Isabel Jonet - 

04.05// 04.30.11- "Se houver este corte é uma altura péssima para as famílias portuguesas... 

em Portugal é através do banco alimentar e da segurança social .... e esta altura não podia 

ser pior porque já estamos numa altura de crise" 

O Banco Alimentar Contra a Fome ajuda em média 400 mil pessoas através de mais de três 

mil instituições. 

Com os cortes ficará comprometido o apoio a milhares de portugueses. 

Para Isabel Jonet a decisão é apenas política. 

O apoio passa dos 25 milhões de euros para 4 milhões de euros. 

Isabel Jonet – Banco Alimentar Contra a Fome 

3.35.01// 03.45.02 - é uma questão política já que existe orçamento aprovado para os .... 

saber se é agricultura ou se é assuntos sociais." 

03.58 "estamos apenas a falar de uma questão política porque as verbas estão disponíveis e 

estão orçamentadas" 
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Por Data: são entregues a mais de 70 instituições por Data: alimentos essenciais. 

A CERCITOP e a AMI são apenas duas das 20, que passam por hora no Banco Alimentar.  

Sr CERCITOP 36.16.16//36.27.12 " é uma das fontes principais de apoio... tem sido uma 

grande ajuda" Sabe quantas famílias ajuda? Sei quantas refeições servimos ... é uma média 

de 470 pessoas por cada refeição." 

COLA 

Sr. AMI 38.44 "Quem pede ajuda à AMI? ...é um bocadinho difícil estar a definir se é a classe 

b ou a classe C.. isso já não é assim" 

Na campanha realizada em Maio o Banco Alimentar contra a fome recolheu em 

hipermercados perto de 600 toneladas de produtos. 

A próxima iniciativa de recolha de alimentos será no mês de Novembro. 

 

8 - Data: 25.10.2011 – Reposição de Cobre – (DVD) 

 

9 - Data: 25.10.2011 – Reposição do Cobre – peça escrita por mim 

Peça:   

Há 2 anos que o roubo de cobre cresce de Data: para Data:. 

Os distritos de Santarém e Leiria são os mais afetados. 

Empresas como EDP são obrigadas a repor o material roubado diariamente. 

{Segue clip OFF} 

<  

00.56.42.05/00.56.50 - "Ouvi, ouvi um estrondo assim de madrugada quando os gajos 

cortaram aí os cabos... eu estava deitado na cama e ouvi um estrondo foi quando houve a 

descarga que bateu no chão.."  

A localidade de Relvas não tem tido descanso. Desta vez foram as linhas de alta tensão.  

Os locais escolhidos para os roubos não tem critério definido. Tanto são em aglomerados 

populacionais como em zonas afastadas. 

Ilda Ribeiro funcionária do minimercado ainda faz contas aos prejuízos.  
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Ilda Ribeiro Funcionária do Minimercado - 01.06.12.07/1.06.22 - "os brócolos, as ervilhas 

tudo isto é muito fácil de descongelar, logo primeira" 

Cola 

Ilda Ribeiro Funcionária do Minimercado 01.06.25 /01.06.33 - "fiquei sem eletricidade das 5 

AM até 19h" 

A EDP não tem tido mãos a medir para conseguir repor o material roubado. 

Os distritos de Santarém e de Leiria são os mais afetados. Reúnem cerca de metade dos 

roubos a nível nacional. 

Numa urbanização em Rio Maior levaram o cobre da estrutura elétrica, do transformador e 

algum dos armários. 

O assalto rendeu cerca de mil euros. Levaram perto de duzentos quilos de cobre.  

Eng EDP Paulo Cristino - 00.36.18 / 00.36.55 - "(...) poderia dizer que no mínimo 30 anos, 

porque estes equipamentos tem uma longa longevidade (..)  

O engenheiro da EDP, Paulo Cristino, lidera as operações desde 2008.  

O trabalho de reposição é complexo. 

Os prejuízos registados pela empresa são avultados. 

Eng EDP Paulo Cristino 00.37.03/00.37.17 - "últimos valores que tínhamos participado a nível 

nacional é de 6 milhões de euros " 

As equipas de reposição tem de 7 a 10 elementos. 

Eduardo Botelho tem 38 anos de experiência.  

Eduardo Botelho Funcionário da EDP - 00.40.21/00.40.39 - "Nunca é fácil (a reposição) (...) 

não é bem o que levam.. mas o estrago que fazem" 

Não há um perfil tipo daqueles que desafiam o perigo. 

Eng EDP Paulo Cristino - 00.33.29/00.33.42 - "Poderei dizer que o cobre está a ser roubado 

dos 50-16 .. já tem alguns menores ajudado pelo adultos…" 

Na semana passada em Monforte, no distrito de Portalegre, a GNR apreendeu 250 quilos de 

cobre. 

Raramente o material é recuperado.  

Apanhar os culpados nem sempre é tarefa fácil. 
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Eng EDP Paulo Cristino - 00.34.14 / 00.34.24.01- "(…) As entidades, a GNR e a PSP tem 

colaborado connosco na identificação destas situações, mas de facto a legislação não esta a 

nosso favor (….)" 

Em Viseu também foi necessário a reposição de material. 

Na região do Mondego segue a tendência de crescimento, que se assinala em Portugal. 

Carlos Peres, técnico da EDP, faz um balanço do registo de furtos.  

Carlos Peres EDP - 22.33.40 / 22.33.48- "Se apontarmos para números que ocorreram em 

2010 e compararmos com os números ocorridos em 2011 em finais de Setembro (...)" 

Cola 

Carlos Peres EDP - 22.33.58/22.34.04 - " cerca de 400% a mais portanto de furtos"  

Por todo país os telefonemas não param para denunciarem os casos de roubo de cobre. 

O record, em Rio Maior é de 7 roubos de transformadores num só Data:. 

  

10 - Data: 25.10.2011- Operação da Policia Judiciaria relativa ao gang do multibanco 

Peça: 

As autoridades conseguiram desmantelar um grupo suspeito de ter assaltado caixas 

multibanco, na zona de Setúbal. 

Os suspeitos recorriam à explosão através de botijas de gás. 

{segue clip} 

<  

As imagens não fazem parte dos assaltos que são acusados o grupo detido. Os crimes tem 

métodos semelhantes.  

O grupo era metodicamente organizado. 

00.02.33.10/ 00.02.47.17 - " não é fácil obter as bilhas de gás como tal eles tem que ir aos 

locais.. portanto eles preparam furtos para o fornecimento de bilhas"  

Os 6 detidos terão atuado na zona de Setúbal e são de nacionalidade portuguesa. Tem 

idades compreendidas entre 26 e 36 anos. 

O grupo terá planeado 5 assaltos, mas só um foi concretizado com sucesso. 
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A PJ avançou que o roubo rendeu aos indivíduos perto de 15 mil euros. 

00.01.21.07/ 00.01.32- tendo em conta este novo fenómeno de furtos em ATM com a 

utilização de gás e aproveitando (…) conhecimentos de um dos indivíduos" 

Cola 

00.01.42.22 / 00.01.52.05 - "ligado a soldadura, habituado a lidar com acetileno e fizeram 

experiências para terem a noção do tempo que precisavam". 

Os homens tem antecedentes criminais como associação criminosa, tráfico de 

estupefacientes e roubo de carros de alta cilindrada. As viaturas eram posteriormente 

utilizadas nos assaltos. 

As investigações iniciaram-se em maio e contou com a colaboração de outras entidades 

policiais. 

A nível nacional já foram desmantelados 5 grupos e presas 15 pessoas. 

 

11 - Data: 21.11.2011 –Vox Pop - SIC procurou sugestões para batizar o cão que esperava a 

dona em Rio de Mouro http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1030458.ece 

 

12 - Data: 29.11.2011 – Uma criança que nasceu com más formações que não foram 

detetadas nas ecografias  

O Ministério Público investiga o caso de uma criança que nasceu com múltiplas deficiências 

físicas e mentais.  

Com dez meses Luana não consegue controlar movimentos e ainda não gatinha. 

{Segue clip off} 

< 

Luana nasce a 17 Janeiro de 2011 e nada indicava o que viria por acontecer. 

 

LARA AFONSO 00.06.10.08 in "A Luana tem artroses na cabeça," 

COLA 

"na coluna esta do lado esquerdo em vez de ser no centro do corpo como deve ser, (tem 

problemas nos joelhos), os joelhos não estão posicionados corretamente como os nossos, os 

dela vira para cima, os nosso viram para baixo, (ela tem problemas no estômago), ela não se 
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alimenta pelo estômago, mas pela uma gastro,( ela tem um botão, ela tem problemas na 

boca), ela tem uma abertura no céu da boca (dela, é por isso que ela não se pode alimentar 

por o céu da boca,) 00.07.08.08 

 

As ecografias eram realizadas na clinica Imagiologia da Amadora e acompanhada pelo 

Centro de Saúde da área de residência. 

Nenhum dos médicos detetou qualquer anomalia. Apesar das cinco ecografias realizadas 

durante a gravidez. 

 

LARA AFONSO 00.09.11.06 in " Médico do centro de Saúde alguma vez detetou alguma 

problema nas ecografias? Não nunca ninguém detetou nada as consultas eram muito 

rápidas ele só olhava para os relatórios e não olhava para as ecografias." 

00.09.29.07 out  

 

Lara Afonso, preocupada com a saúde da filha e com várias consultas adiadas no Centro de 

Saúde decide deslocar-se ao hospital mais próximo. 

Entra no Amadora Sintra faz exames para saber se estava tudo bem... 

Depois de realizar uma ecografia os médicos acabam por decidir realizar a parto.  

 

LARA AFONSO - 00.11.27.23 in "Eu fui ao hospital Amadora Sintra tinha lá uma consulta para 

fazer uma ecografia. (out 00.11.34.13 in 00.11.39.02- fui para dentro do consultório para 

fazer a minha ecografia) e foi aí que as médicas no hospital, estavam a falar entre si que me 

disseram que havia alguma coisa de errado... mas também não me disseram o que foi... que 

estava tudo bem precisa só de ser operada porque tem pouco líquido" 00.12.03.07 out  

 

Luana nasce ao fim de 38 semanas de gestação. 

A mãe nem queria acreditar....a menina apresentava vários problemas de saúde acabando 

por passar os primeiros meses de vida no hospital.  

Os cuidados são sucessivos e tem realizado operações cirúrgicas... e regressa ao hospital 

sempre que é necessário... 

Quanto ao futuro da Luana é uma incógnita…. 

 

LARA AFONSO 00.17.48.07 in " No hospital onde a Luana esta a ser seguida eles dizem para 

não termos muitas esperanças porque a Luana provavelmente não vai ter um prazo de vida 

muito longo é para vivermos um dia de cada vez... " 

00.18.04.13 out 

cola 

00.18.37.03 in "a Luana neste estado nós não sabemos se vai andar, nós não sabemos se vai 

falar... coimo vai ser a vida dela" 

00.18.43.17 out 
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No hospital Amadora Sintra não comentam o caso e nem explicam as razões que levaram os 

médicos a realizar a cesariana. 

Quanto ao Centro de saúde remete-se ao silêncio. Sabe-se que já foi contactado pelo 

Ministério Público para enviar os relatórios e a documentação. 

A clinica também não se pronuncia sobre o caso. 

 

13 - Data:  5.12.2011 – Entrevista ao Representante da Associação Nacional de Proprietários 

- http://sicnoticias.sapo.pt/programas/primeirojornal/article1050089.ece (aos 22.23) (DVD)  

 

14 - Data: 06.12.2011 –TH: Porta-Voz Movimento de utentes serviço nacional saúde reage ao 

aumento do preço das taxas moderadoras http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1050038.ece 

 

15 - Data: 08.12.2011 - Operação da PSP na linha que liga Lisboa a Setúbal - 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1055460.ece (DVD) 

Mais de 150 pessoas foram ontem fiscalizadas nos comboios da fertagus. 
A operação conjunta da PSP e da FERTAGUS é uma tentativa de prevenir a criminalidade na 
linha que liga Lisboa a Setúbal 
{segue clip} 
<  
 
(Respira) 
ANTONIO COLAÇO 
00.14.50.14 "(…) nunca vou andar tão seguro como hoje… PSP: obrigada, é bom 
sinal"00.14.58.10 
 
António Colaço já não faz contas às vezes que teve de viajar de Setúbal/Lisboa...mas desta 
vez a viagem teve companhia inesperada.... 
 
Vivo ANTONIO COLAÇO 00.15.59.08 "Foi a primeira vez que viajei tão seguro e se calhar não 
volto andar intendentes, sub intendentes, chefes, sub-chefes  ena pá tantos " 00.16.07.18 
COLA 
Vivo Subcomissária Carla Duarte 00.03.47.12 "com o objetivo de aumentar o sentimento de 
segurança dessas pessoas que circulam nesta linha e também diminuir a criminalidade 
existente foi estabelecida esta operação ." 00.03.58.06 
 
PSP e Fertagus estão juntas no combate à criminalidade. 
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Com os fiscais da empresa ferroviária, pediram passes e bilhetes, à procura dos infratores. 
 
Vivo CARLA DUARTE -00.09.48.17 " já tivemos 3 situações mais relevantes  no Data: 2 um a 
situação de desordem com 3 indivíduos dentro do comboio, no Data: 4 tivemos um indivíduo 
que não trazia titulo transporte valido e viemos a verificar que estava irregular no país e 
acabou por ser detido e também no Data: 6 tivemos duas menores que acabaram por ser 
identificadas e estavam fugidas uma da sua residência e a outra da instituição onde estava 
na zona do Alentejo" 00.10.16.22 
 
Desta vez foram identificados 168 passageiros. 
Um por posse de 2.1 g de haxixe e outro por permanecer ilegal no país. 
A Fertagus levantou ainda 8 autos de contra -ordenação por falta de titulo de transporte 
válido. 
 
Vivo CARLA DUARTE - 00.06.05.04 "em termos de pequena criminalidade que é o que 
realmente mais nos preocupa temos os furtos que são mais fáceis de concretizar dá menos 
nas vistas, ou o roubo por esticão na abertura ou fecho de portas que é mais fácil de 
concretizar e que nos preocupa mais e também algum tipo de agressões físicas que possa 
ocorrer  " 00.06.32.04 
 
Nunca é demais relembrar os conselhos. 
Alguns são velhos conhecidos e os passageiros até já os põe em prática. 
 
 
VIVO António Colaço 00.16.32.03 “Mas de que forma é que previne?  

Ir com os olhos mais abertos possíveis… tentar fugir dos aglomerados, olhar para todos os 

lados" 00.16.44.17 

Sempre desconfiado?  

Em principio tenho que ser senão sou inconsciente da maneira como isto está, obviamente  

00.16.54.02 

COLA  

rapariga – PASSAGEIRA 00.33.47.21 "tem algumas normas para isso não acontecer? Sim 

tento estar sempre atenta, mas é o máximo que posso fazer pois nunca sabemos  como as 

coisas vão correr." 00.33.55.15 

COLA 

VIVO CARLA DUARTE - PSP - 00.05.22.23 "os passageiros devem sobretudo estarem atentos, 

não terem objetos de valor à vista como já sabemos  é normal que possa acontecer  e terem 

em especial atenção na abertura de portas e fecho de portas, ter as malas bem fechadas e 

prevenir que os suspeitos, os indivíduos num ato muito rápido consigam levar quer seja da 
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mala, da mão os telemóveis, quer seja do pescoço algum fio que tenham que consigam 

rapidamente levar esses bens."00.05.56.07       

 

Em comparação com mesmo período do ano passado, nesta linha houve este ano uma 

redução de 24% de ocorrências. 

Mas a prevenção vai continuar nos comboios e nas estações. 

A ação conjunta da PSP e da Fertagus começou a 1 de Dezembro e termina no próximo Data: 

11. 

 

16 - Data: 8.12.2011 - Atropelamento em Lisboa por um Elétrico (DVD) 

 

16.a) - Data: 11.12.2011  - Austeridades nos Museus (DVD) 

 

17 - Data: 12.12.2011 - Entrevista - Porta-Voz do Movimento de Utentes dos serviços Saúde - 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1050038.ece (DVD)  

 

18 - Data: 13.12.2011 – O nascimento de uma criança numa ambulância  

Peça: 

Em plena auto-estrada número 8, os Bombeiros Voluntários da Malveira foram obrigados a 

parar para ajudar no nascimento de uma criança. 

{Segue clip} 

<  

(Respirar IMAGENS - CENTRAL a receber a informação) 

Megafone a tomar...(00.08.10.19) 

e a ambulância com os bombeiros a entrar para o veiculo} 
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Cláudio Esteves e Tiago Correia, bombeiros da Malveira foram chamados para transportar 

uma grávida até ao hospital de Torres Vedras... 

A viagem mal tinha começado e a bebé já estava com pressa de nascer... 

TIAGO 

00.01.55.15 in " fui tentado perceber ao longo do caminho que tinha mesmo que chegar ao 

hospital de Torres Vedras visto que não conseguimos tivemos mesmo que parar na auto-

estrada para auxiliar no nascimento da criança". out 00.02.05.08 

Cola 

00.02.06.13 in "Foi na A8 no km 28.100" out 00.02.09.24 

Leonor nasceu… pouco passava das cinco da manha... 

Momentos para nunca mais serem esquecidos... 

TIAGO 

00.03.00.17 in " o momento do nascimento como é lógico não é todos os Data:s que se vê 

uma criança a nascer é o momento que marca mais para mim e para o resto da equipa que 

estava presente" out 00.03.13.10 

cola 

00.03.25.12 in "Foi o Tiago que efetivamente segurou a criança nas mãos? Fui eu juntamente 

com o meu colega que tratamos das coisas. No momento não pode ser dois agarrar e teve 

de ser um de nós" out 00.03.36.19  

Nascer sobre rodas estava fora dos planos ... 

Mas a mãe estava consciente que tudo podia acontecer e foi capaz de manter a calma. 

CLAUDIO 

00.06.26.04 in " uma ambulância não é um sitio para nascer um filho? é óbvio que uma 

ambulância não é sitio mais apropriado para as pessoas pensar em ter filhos" out 

00.06.35.06 

cola 

00.07.00.13 in " é uma situação que se a gente puder evitar... derivado a haver complicações 

tentamos sempre evitar" out 00.07.06.24 

Todas as ambulâncias estão equipadas com um kit para partos... 
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Por diversas vezes já usado pelos bombeiros da Malveira 

CLAUDIO 

00.07.14.15 “é a segunda pelo menos este ano" out 00.07.18.07  

cola 

00.07.21.04 in " infelizmente cada vez mais é habitual e regular ...(..) derivado as mães só na 

ultima é que chamam outras vezes não se apercebem, muitas situações" Out 00.07.39.19 

Leonor nasceu com 3 quilos e 100. 

Mãe e filha foram transportadas para o hospital. 

00.08.01.12 "in é o maior prestigio que se pode ter" out 00.08.03.12 

 

19 - Data: 15.12.2011 - Baile de Natal em Oeiras - 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1063123.ece (DVD) 

 

20 - Data: 19.12.2011 – Câmara de Lisboa corta na iluminação de Natal. 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1068583.ece (DVD) 

 

21 - Data: 22.12.2011 – Entrevista ao Presidente da Endesa  

 

22 - Data: 22.12.2011 – Entrevista a um membro do PCP (Partido Comunista Português) que 

reagiu à Privatização da EDP   

 

23 - Data: 28.12.2011 - Inicio da Época de Saldos  

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article1076744.ece (DVD) 
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24 - Data: 2.01.2012 -13.06 – Novo Ano Novos Preços 

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2012/01/02/novo-ano-novos-precos (DVD) 

 

25 - Data: 3.01.2012- TH: Entrevista Secretário Estado da Saúde 

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article1156068.ece  

 

26 - Data: 3.01.2012- TH: Entrevista Sub Secretário de Estado Saúde 

 

27 - Data: 3.01.2012 – Entrevista a Miguel Frasquilho (DVD) 

 

27.a) - Data: 3.01.2012 – Miguel Frasquilho 

Peça:  

 Miguel Frasquilho defende um prolongamento do plano de ajuda externa a Portugal. 

O vice -presidente da bancada do PSD explica que se o país cumprir as metas a que se 

comprometeu, estará em condições para renegociar com a troika.  

{segue clip} 

< 

Frasquilho assume... 

O que Passos Coelho nunca quis assumir. 

O plano de ajuda externa é curto... e o dinheiro pode não chegar. 

O Governo não diz, mas o vice-presidente parlamentar do PSD vem dizer que é precisa mais 

tempo e mais dinheiro... 

Para levar a bom porto o programa de ajustamento da Troika... 

00.01.34.22... 

VIVO 00.04.39.22 se o tempo para o programa de assistência financeira for estendido então 

pode acontecer que o envelope financeiro tenha também que ser alterado" 00.04.53.14  
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Mas para isso... Portugal tem que continuar... a ser o bom aluno... 

00.01.28.02..para as entidades externas que nos estão a emprestar dinheiro que permite 

manter em funcionamento da nossa economia que conseguimos fazer o nosso trabalho de 

casa e eu estou convencido que se fizermos isso estou muito confiante que o governo será 

capaz de o fazer então e também será possível nós termos condições menos violentas para 

fazermos esse ajustamento" 00.01.48.08 

Frasquilho está a pensar na Irlanda... 

Onde o plano de ajustamento é mais folgado. 

VIVO 00.02.57.08 "Para mim é um pouco misterioso porque é que a Irlanda conseguiu 4 anos 

para efetuar o seu ajustamento e Portugal só conseguiu dois." 00.03.05. 

Até porque... com mais tempo... e mais dinheiro... 

A austeridade pode doer menos. 

VIVO 00.06.57.18 a economia portuguesa já não aguenta impostos muito mais elevados 

estamos a danificar a economia e mais a incentivar a fraude e a evasões fiscais, o que não 

me parece nada positivo out 00.07.07.05  

É que a austeridade... traz recessão... 

Este ano Portugal tem que atingir um défice de 4,5%... 

E a economia deve recuar 3%. 

 

28 - Data: 5.01.2012 - Maior Estendal Solidário do Mundo 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1185794.ece (DVD) 

 

29 - Data: 6.01.2012 – Natal Ortodoxo 

Peça:  

Em Lisboa russos, ucranianos, moldavos...juntam-se para celebrar o Natal Ortodoxo... 

Uma cerimonia religiosa que começa no final da noite de 6 Janeiro... e prolonga-se pela 

madrugada dentro... 
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Vivo NATÁLIA VAKHMISTROVA - 38.25.23 "o ponto mais alto é a liturgia, porque na 

comunhão uníamos todos em comunhão e unimo-nos ao Cristo... quem nos dera preservar 

este estado mais tempo, mas também é importante o cântico de natal que se repete 

durante a cerimonia" 38.50.23 

 

A comunidade reúne-se na igreja para uma cerimónia que dura perto de 4 horas... 

Já de madrugada.. por volta das 3 da manhã é que chega o momento da ceia...  

 

Vivo SVETLANA CHEMETOVA - 36.26.21 é uma oportunidade para nos juntarmos porque 

estamos longe de casa e muita gente tem família na Ucrânia, na Rússia , não é o meu caso 

que o meu marido é português e tenho filhos cá...mas há quem não tem e relembra a assim 

a terra deles" 36.45.01 

 

O jejum de 40 dias chega finalmente ao fim. 

os fieis trazem comida e vontade de celebrar... cantam... rezam...e brindam 

Mili-ca Mari-no-vic veio estudar para Portugal. 

vive em Lisboa há 5 anos...  

Vivo MILICA MARINOVIC - 28.57.20 somos privados de carne, ovos, mas isso é porque nós 

controlamo-nos e renunciamos comida.. .(29.20) nós não fazemos jejum para emagrecer, 

nós não fazemos jejum para mostrar aos outros que somos alguma coisa de especial, não. 

Nós fazemos isso para vermos que há pessoas necessitadas, maior oração, para nos 

controlarmos e para melhorarmos o nosso caráter. 29.40.12  

 

A solidariedade marca a quadra...que até 19 de Janeiro sai às ruas da cidade, para partilhar a 

comida que sobrou do Natal 

Uma festa que serve de preparação para a Páscoa... essa sim, a data mais importante para 

os cristãos ortodoxos. 

 

30 - Data: 9.01.2012 – Entrevista na DECO - Queixas sobre a televisão digital terrestre 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1227031.ece  
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31 - Data: 9.01.2012 – Entrevista na DECO – Bancos dificultam empréstimos – (DVD)  

 

32 - Data: 10.01.2012 – Entrevista ao Sindicato Democrático dos Trabalhadores das 

Comunicações e dos Media  - Devolução de Cortes (DVD) 
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Anexo Nº 2 – Listagem de Peças que Elaborei  

 

1- Dia 05.10.2011 – Birras das Crianças - http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article954554.ece 

(DVD) - Jornal da Noite de Fim de Semana  

 

2 - Dia 25.10.2011 – Reposição de Cobre – Primeiro Jornal  

 

3- Dia 08.12.2011 - Operação da PSP na linha que liga Lisboa a Setúbal 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1055460.ece (DVD) -Primeiro Jornal de Fim de Semana 

 

4 - Dia 15.12.2011 - Baile de Natal em Oeiras 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1063123.ece (DVD) - Jornal da Noite 

 

5 - Dia 19.12.2011 – Câmara de Lisboa corta na iluminação de Natal. 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1068583.ece (DVD) - Jornal da Noite  

 

6 - Dia 28.12.2011 - Início da Época de Saldos  

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article1076744.ece (DVD) - Primeiro Jornal 

 

7 - Dia 2.01.2012 -13.06 – Novo Ano Novos Preços 

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2012/01/02/novo-ano-novos-precos (DVD) - Primeiro 

Jornal - Noite – Realização autónoma  

 

8 - Dia 5.01.2012 – Maior Estendal Solidário do Mundo 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1185794.ece (DVD) - Jornal da Noite  

 

9- Dia 6.01.2012 – Natal Ortodoxo – Fim de semana 


