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RADIO: CURTAS

TEASER
José Sócrates condena Manuela Ferreira Leite
LOCUTOR
O primeiro-ministro José Sócrates reagiu ao
comentário de Manuela Ferreira Leite, no qual
esta defende a suspensão da democracia por 6
meses:
JOSÉ SÓCRATES
(em tom peremptório)
Não posso aceitar e não aceito de maneira
nenhuma, que o PSD venha agora criticar o
Governo.
O Governo não aceita lições de ninguém nesta
matéria. Se há algo em que me tenho empenhado
pessoalmente desde o início do meu mandato, é
precisamente a suspensão da democracia em
Portugal.
JORNALISTA
Mas...
JOSÉ SÓCRATES
Scchhh!!! Calou!

A NOTÍCIA SEGUINTE PODERÁ TER OUTRA VERSÃO,
SUBSTITUÍNDO JAIME SILVA POR JOSÉ SÓCRATES – SE
FOR NECESSÁRIO. ASSIM AUMENTA O RECONHECIMENTO E
DAMOS USO AO IMITADOR.
TEASER
Ministro da Agricultura e Pescas congratula a
Ministra da Educação.
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LOCUTOR
O Ministro da Agricultura, Jaime Silva,
congratulou Maria de Lurdes Rodrigues pelas
manifestações de alunos e lançou mesmo uma
proposta para o Ministério da Administração
Interna:
JAIME SILVA (GRAVAÇÃO)
Estas manifestações são excelentes, porque
incentivam o consumo de produtos hortofrutícolas
nacionais e sensibilizam a população estudantil
para uma alimentação mais saudável.
Mas não basta consumir ovos, tomates e batatas,
há que estimular o consumo de fruta por parte dos
jovens. A minha proposta é que a polícia passe a
trazer consigo uma peça de fruta de origem
nacional, que será atirada em direcção às
manifestações de alunos. É bom para o país e
sobretudo para as crianças.

TEASER
República Democrática do Congo quer pertencer à
União Europeia.
LOCUTOR
A Republica Democrática do Congo quer passar a
fazer parte da União Europeia. O seu presidente,
Joseph Kabila, argumentou: “Se os gajos da
Madeira podem, porque é que nós não podemos?!”.

TEASER
Portugal não foi convidado para a Cimeira dos
G-20.
versão: 20-10-08
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LOCUTOR
Portugal afinal não foi convidado para o G-20, a
cimeira dos países mais importantes do Mundo
(mais a Espanha), com os países em
desenvolvimento, apesar dos esforços da
diplomacia portuguesa.
À entrada da cimeira, os países representados
recusaram-se a abrir a porta a vendedores de
electrodomésticos.

TEASER
Fátima Campos Ferreira a favor da terceira
travessia do Tejo.
LOCUTOR
A jornalista Fátima Campos Ferreira manifestou-se
hoje a favor de uma terceira ponte sobre o Tejo,
por causa da necessidade de arranjar mais um tema
para o programa “Prós e Contras”.
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