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Guterres admite dificuldades
HONORIS CAUSA O candidato a
secretário-geral da Organização
das Nações Unidas António Guterres reconhece que a sua eventual
eleição para o cargo é complicada.
Distinguido ontem com o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Coimbra, Guterres
considera que este serve como
uma espécie de “redenção da sua
maior mágoa”, que foi a de ter

abandonado a vida académica.
“É uma candidatura muito complicada, com diferenças de opinião.
Há dúvidas se deve ser um homem
ou uma mulher a exercer o cargo,
se deve ser alguém da Europa de
Leste, muitos pensam que não é altura de ter um homem da Europa
Ocidental. O meu dever é oferecer-me, disponibilizar-me, fazer o
melhor possível”, disse Guterres.

Cerimónia foi ontem em Coimbra

No discurso solene, confessou
que a distinção o redime da sua
maior mágoa. “Queria ser investigador em Física e ainda hoje é uma
paixão”, disse considerando o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Coimbra “a maior distinção a que qualquer português
pode aspirar”.
Presente na sessão, o presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, disse que Guterres é “a figura mais brilhante” da sua geração e
“o primeiro-ministro mais amado
em Portugal. JOÃO PEDRO CAMPOS
Publicidade

Atenção aos
SMS/MMS
de valor
acrescentado
1. São conteúdos de informação, entretenimento, etc., geralmente subscritos através do
envio de uma mensagem para
um determinado número curto
(iniciado por 61, 62, 68 e 69)
ou através da Internet.
2. A receção destas mensagens implica o pagamento de
um valor que é descontado no
saldo ou cobrado na fatura do
serviço telefónico móvel.
3. Atenção! Estas mensagens
só podem ser cobradas se tiver
previamente recebido uma
mensagem gratuita com informação sobre o serviço e tiver
previamente confirmado a sua
subscrição.
4. Os serviços que impliquem o
envio de mais de uma mensagem (62) e os serviços com
conteúdo erótico ou sexual
(69) devem estar barrados
pelo seu operador do serviço
telefónico móvel. Para os desbarrar tem de o pedir por escrito ao seu operador.
5. Se lhe foram cobradas mensagens que não solicitou, a primeira coisa a fazer é reclamar
junto do seu operador do serviço telefónico móvel.
6. O não pagamento de
SMS/MMS de valor acrescentado não pode conduzir à suspensão do serviço de telemóvel.
www.anacom-consumidor.com ou 800 206 665
(chamada grátis)
Às segundas-feiras, informação
útil sobre problemas de consumo. Envie as suas dúvidas ou
pedidos de esclarecimento para
dicasdoconsumidor@jn.pt

