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Os meus livros
15 DE ABRIL

Gala de Fado na Parede
Noite de gala com quatro fadistas.

“OS OFFSHORES DO NOSSO 
QUOTIDIANO”, 
POR CARLOS PIMENTA

Nascidos na fase avançada do capitalismo, a que vários autores de-
nominaram de imperialismo e outros de mundialização ou primei-
ra globalização, os offshores são um refugio fiscal disponível para 

as multinacionais e as grande fortunas, uma poderosa arma de guerra 
económica que priva alguns Estados das suas receitas fiscais canalizan-
do-as parcialmente para outros, um instrumento de pressão sobre os 
sistemas de proteção social limitando-lhes as receitas e uma forma de 
reciclagem e branqueamento das receitas colossais do mundo do crime 
e do trafego internacionais. 

Não admira assim que os principais offshores do mundo, estejam si-
tuados em países muito desenvolvidos. A ideia transmitida por certos 
media de que os offshores se situam em ilhas paradisíacas sem lei e sem 
controlo não passa de um mito. 

O Reino Unido é o país que oferece uma lista mais completa e diver-
sificada de offshores (Ilhas Virgens Britânicas, Jersey, Gibraltar, Ilha de 
Mann, Ilhas Caimão, Guernsey, Montserrat e outros). De facto a esta-
bilidade política e a segurança dos bens são essenciais nos offshores e 
devem poder ser defendidos por um Estado forte.

Este livro, muito didático, do Professor Carlos Pimenta, escrito sobre 
a forma de perguntas e respostas, dá-nos uma visão muito completa do 
que são os offshores, uma perspetiva de onde estão e quem os gere, uma 
reflexão sobre as nefastas consequências que provocam nas sociedade e 
pistas relevantes sobre como combater este fenómeno.

Sem dúvida um excelente livro de introdução ao tema que surpreen-
de pela profundidade de algumas análises e por múltiplas observações 
de grande argúcia. Indispensável para quem queira perceber o mundo 
secreto dos offshores, o seu papel no seio da economia mundial e como 
os regular e erradicar.

“A Vida é Bela! A Morte é Que 
Dá Cabo Dela” é a mais re-
cente produção do Teatro In-

dependente de Oeiras e está em 
cena até dia 26 de maio.

Com texto de Pedro Almeida Ri-
beiro, a peça fala de “uma famí-
lia com muitos apelidos mas com 
poucos princípios”. 

A empregada doméstica, “à 
antiga de língua desbragada”, o 
namorado “pouco convicto”, o ad-
vogado, a sua mulher, Matilde, psi-
quiatra “a soldo das farmacêuticas 
das pílulas contracetivas”, Duarte, 
o filho, Maria, a mais nova, Gon-
çalo, o namorado dela “que não 
quer mudar de sexo”, e Emília, 

a empregada, fazem todos parte 
do enredo desta comédia que fala 
da vida e da morte. Com encena-
ção e direção de atores de Carlos 
d’ Almeida Ribeiro (também no 
elenco), “A Vida é Bela! A Morte 
é Que Dá Cabo Dela” conta a par-

ticipação de Sandra José, Mafalda 
Rodrigues, Jaime Baeta, Lourenço 
Henriques, Sofia Vasconcellos e 
Sá, Miguel Rebelo e Maria Madale-
na Fumiga. O espetáculo está em 
cena todas as quintas, sextas e sá-
bados, às 21h30m.

É já no próximo dia 15 de abril que irá realizar-se 
a primeira Gala e Jantar de Fado no restaurante 
Pasión Mexicana, junto à estação CP da Parede.

Para esta noite estão convidados os fadistas Rosa 
Madeira, Benny Pascoal, Ana Ritta e António Proença.

Os intérpretes vão ser acompanhados por Luís Ri-
beiro, na guitarra portuguesa, e Jaime Martins, na 
viola. O espetáculo terá início às 20h00m e as reser-
vas podem ser feitas através dos números 214572089 
ou 911720570.

TEATRO INDEPENDENTE COM NOVA COMÉDIA

“A Vida é Bela” em Oeiras
A vida e a morte são o mote para mais uma incursão pela comédia do Teatro Inde-
pendente de Oeiras. 

Horário:
Todos os dias das 9h às 21h

Farmácia
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