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Considero-me um empreendedor e não um gestor", diz ANTÓNIO CÂMARA, 

ofundador da YDreams, a empresa tecnológica que anteviu o futuro, mas 
que foi à falência. "Estávamos muito à frente no tempo", diz, em entrevista 
à jornalista Filipa Lino, o professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa. "A YDreams sobreviveu, mas no 
estrangeiro. As duas principais empresas do grupo estão em Vancouver, no 
Canadá. Temos ainda, em Portugal, a Azorean. Hoje, as empresas do grupo 
YDreams têm gestores profissionais, toda a lógica mudou. Sou o 
`chairman', portanto, estou a zelar para que acabemos de pagar as dívidas, 
mas a parte académica é basicamente a minha vida neste momento", conta 
António Câmara, que foi Prémio Pessoa em 2006. "Acho que posso ajudar a 
nova geração a ultrapassar este país antigo e obsoleto", afirma o 
empreendedor. 
Al0 de novembro, ESPANHA vai a eleições pela quarta vez desde 2015. "Há 
uma tensão invisível nas ̀ calles' da capital espanhola. A salvação pode 
passar pela importação de um governo 'à portuguesa': uma geringonça com 
a coligação Unidas Podemos. Ou no firmar de um pacto (pouco usual) com 
a direita. (...) Acontece que, em espanhol, não há nenhuma palavra que 
corresponda a uma tradução direta da alcunha com que Paulo Portas 
batizou o Governo do PS apoiado pelo BE e PCP. O sinónimo mais próximo 
a traduzir será engenhoca. Em espanhol, diz-se ̀ artilugio'", escreve 
ojornalista Fábio Monteiro, que andou pelas ruas de Madrid. 
O maestro alemão CHRISTOPH POPPEN passeava de bicicleta pelo Alentejo 
quando conheceu a vila de Marvão. Encantou-se, comprou uma casa e, 
depois da casa, criou um festival de música clássica que atrai milhares de 
visitantes. Aqüele pedaço de terra quase suspensa no céu é hoje um lugar 
de culto e de peregrinação. O Festival Internacional de Música de Marvão 
(FIMM) movimentou este ano 10 mil turistas, 600 artistas nacionais e 
internacionais e 42 espetáculos em 12 dias. Para o ano, serão ainda mais: 
52 espetáculos em 17 dias, entre 24 de julho e 9 de agosto. 
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