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Concurso de máscaras anima
serão de Halloween no CCPM

10
Casa das Beiras festeja Halloween
e premeia melhores mascarados
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Realidade virtual ajuda ao envelhecimento activo de idosos na região Centro
Um projecto pioneiro em Portugal, que visa o envelhecimento activo de idosos de seis municípios da região Centro,
através da inovação tecnológica com componentes de realidade virtual, foi apresentado em Montemor-o-Velho, distrito
de Coimbra.
Na demonstração realizada do projecto VirtuALL, coordenado pela Associação de Desenvolvimento Local da
Bairrada e Mondego (ADELO), o salão nobre do município
de Montemor-o-Velho ‘transformou-se’, através da realidade
virtual, numa campanha das vindimas. E uma idosa cumpriu,
ao longo de dois minutos, um exercício físico no qual tinha
como objectivo colher o maior número de cachos de uvas e,
com estas, produzir vinho.
“A dona Manuela conseguiu produzir 12,6 litros de vinho.
Para a próxima, o objectivo será produzir 20 litros”, anunciou,
no final do exercício e perante cerca de uma centena de idosos
que apoiavam e aplaudiam, uma das técnicas responsáveis
pelo VirtuALL. “E beber uma pinga”, respondeu, com uma
gargalhada, a participante.
Antes, Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemoro-Velho, tinha afirmado, na sessão de apresentação, que o
projecto pretende “desassossegar” cerca de um milhar de
idosos daquele município do Baixo Mondego.
“Vai fazer-vos rir, brincar e fazer exercício, também com
fins terapêuticos, porque [com a idade] vão perdendo actividade e faculdades [físicas e mentais]. E a virtude destes
exercícios é a de que não há desculpas [para não os fazer]”,
observou o autarca.
À margem da sessão, em declarações à Lusa, Emílio Torrão
adiantou que o VirtuALL “é uma novidade nacional, muito
disruptiva”.
“Visa animar esta população sénior, mas estará aberta
também a pessoas com problemas graves do foro mental que
necessitem e careçam de estimulação sensorial e que este tipo
de equipamentos pode proporcionar”, argumentou.

Isto “é pura inovação social”, complementou Emílio Torrão,
frisando que o VirtuALL baseia-se numa corrente “que estuda
em profundidade a realidade da área das demências no norte
da Europa” e é “prática corrente” em países como a Noruega,
Suécia ou Finlândia para, “através da estimulação sensorial e
dinamização de exercício físico, proporcionar qualidade de
vida à população mais idosa”.

Embora o projecto promovido pela ADELO tenha, para já,
um horizonte de funcionamento de dois anos em seis municípios da sua área de actuação (Figueira da Foz, Cantanhede,
Mira, Mealhada, Montemor-o-Velho e Penacova, que se
assumem como investidores sociais), a intenção de Emílio
Torrão é “perpetuá-lo” para o futuro e complementá-lo com
iniciativas próprias.
Para tal, Montemor-o-Velho tem em estudo a possível
criação de um espaço baseado em óculos de realidade virtual
“que é novidade mundial no Japão, dirigido aos jovens e que
proporciona exercícios virtuais absolutamente incríveis”, mas
que Emílio Torrão quer direccionar aos idosos para “complementar” o VirtuALL.

No projecto em estudo, revelou, os participantes “podem
visualizar imagens amigas, como os filhos, a família ou o que
quiserem e através delas ajudar à recuperação da memória”.
Já António Santos, director executivo da ADELO, explicou
que o VirtuALL engloba um conjunto de equipamentos portáteis — desenvolvidos em parceria com o Instituto Superior
Técnico e ainda em versão de protótipo —, que integram
tecnologia já existente, nomeadamente em consolas de jogos, mas, neste caso, aplicada às necessidades efectivas da
população sénior.
“Há uma plataforma que permite avaliar o equilíbrio, em que
são propostos exercícios que depois resultam na demonstração
da capacidade de equilíbrio frontal, posterior e lateral de cada
um. E uma balança que dá um conjunto de indicadores sobre
a situação física da pessoa, como a massa corporal, índice de
água e metabolismo”, indicou.
Outro equipamento, como o utilizado na demonstração
virtual da campanha das vindimas, “que é uma realidade
conhecida na região”, permite realizar “exercícios com carácter lúdico, que levam a que a pessoa se mexa e que, para
além de se mexer, tenha uma actividade cognitiva”, frisou
António Santos.
“Os exercícios têm níveis de complexidade diferenciados
e a possibilidade de serem executados por pessoas com mobilidade reduzida”, acrescentou.
“Há portas abertas aqui para que a inclusão de facto seja
uma realidade junto dos idosos, mas sempre com a preocupação
que a qualidade de vida, a prevenção da doença e promoção
da saúde estejam na base de todo este trabalho”, enfatizou o
director executivo da ADELO.
O projecto apresentado, orçado na globalidade em 400 mil
euros financiados em larga maioria pelo programa Portugal
Inovação Social, será realizado nos seis municípios participantes por uma equipa de três técnicas especialistas em
psicologia, fisioterapia e geografia humana.

Jovem português quer ser o primeiro a dar a volta ao mundo
numa minimoto de 125cc
O jovem português com o
recorde de primeiro do mundo
a percorrer a América do Sul
numa moto de 125 centímetros
cúbicos (cc) anunciou que em
2020 tentará registar a mais
longa volta ao globo numa
minimoto.

que alguém tenha tentado isso
antes e o meu objectivo é obter o recorde da viagem mais
longa de sempre com recurso
a uma minimoto, num trajecto
contínuo, sem nunca regressar
a Portugal até completar toda a
viagem”, declara André.

Natural de Oliveira de
Azeméis, no distrito de
Aveiro, André Sousa propõe-se percorrer mais de 50 países
em seis continentes sempre ao
volante de uma “minibike”
Honda Monkey — versão
contemporânea de um modelo da década de 1970, com
design retro a envolver um
motor moderno de 9 cavalos
e 125 cc de cilindrada. “Não
há qualquer registo oficial de

O jovem formado em
Gestão Empresarial revela que
a sua motivação é o desejo de
“conhecer novas culturas” e o
“estímulo da auto superação”,
mas não estipula um prazo
preciso para concretização da
aventura porque antecipa que
essa será “muito mais difícil
e cansativa” do que a que lhe
rendeu o recorde de 2018 pela
travessia da América do Sul
em 120 dias.

Adiantando apenas que a
viagem “demorará sempre
mais de dois anos”, André
explica que as dificuldades
esperadas se devem sobretudo
ao tamanho da moto actual:
“Por um lado, é mais baixinha
e não permite ter as costas direitas, o que me vai obrigar a
parar mais vezes para esticar o
corpo; por outro, só tem lugar
para o condutor e um depósito
muito pequeno, o que significa
que só vou poder levar comigo
aquilo que é mesmo essencial
e ainda preciso de transportar
gasolina extra”.
A Monkey que a Honda
cedeu ao ex-atleta federado
e à qual garantirá assistência
oficial ao longo de todo o percurso será, por isso, adaptada
para corresponder às exigências de uma viagem que, por
estar limitada a um orçamento
na ordem dos 60.000 euros,
terá que incluir acessórios de
campismo, para evitar o custo
de hotéis.
“Como ainda estou a angariar patrocínios, os 60.000
euros são o custo mínimo da
viagem, já a contar que haja
quem me ofereça estadia e

alimentação por onde eu for
passando. Mas, mesmo que
as pessoas me dêem dormida,
ainda assim a Honda vai ter
que adaptar a mota para eu
poder segurar em cima dela
pelo menos uma mochila com
roupa e ferramentas, e uma
tenda e um saco-cama para
quando for preciso”,.
Nascido em Dezembro de
1995, André Sousa começou a
conduzir motos aos oito anos
e aos 14 já competia a título
desportivo. Em 2013 ficou
em 4.º lugar no Campeonato
Nacional de Velocidade em
125 cc e em 2014 foi vice-campeão por equipas no
Campeonato de 600 cc.
Em 2018, durante um estágio internacional no Brasil pela
Coimbra Business School,
percorreu numa moto citadina os 11 países da América
do Sul ligados entre si por
via terrestre: foram 24.225
quilómetros numa Honda 125
em quatro meses e o recorde
foi reconhecido formalmente
pela plataforma “International
Book of Records”.
O actual desafio “Ride that
Monkey” também será ava-

liado por organismos oficiais
e conta já com o apoio da
Federação de Motociclismo
de Portugal, cujo presidente
defende que em causa está “um
projecto pioneiro de superação
e coragem numa moto”.

Para Manuel Marinheiro,
André Sousa levará “Portugal
e o motociclismo a fazer história por esse mundo fora”
e demonstrará “que não é
preciso ter uma moto grande
para dar uma volta ao mundo”.
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Governo:

Breves de Portugal

Marcelo alerta Costa que expectativas dos
portugueses são superiores e os recursos poucos
O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, admitiu que o Governo
anterior superou expectativas criadas há
quatro anos e avisou o Primeiro-ministro
de que “as exigências dos
portugueses são [hoje] muito
superiores às de 2015”.
Dirigindo-se directamente
ao Primeiro-ministro, Marcelo
Rebelo de Sousa afirmou que
António Costa “sabe que
não há recursos para tantas
e tamanhas expectativas e
exigências” dos portugueses
e que os próximos tempos
serão difíceis.
“E que o segredo da legitimidade do exercício deste Governo
residirá na escolha, na hierarquização, na
concentração e na clareza das respostas
que entender ser possível dar”, afirmou,
na cerimónia de posse ao XXII Governo
Constitucional, liderado pelo socialista
António Costa, sábado, no Palácio da
Ajuda, em Lisboa.
Foi nesta parte do discurso que

Marcelo citou uma parábola, a das bodas
de Caná, dirigindo-se a António Costa.
“Sabe que muitos dos nossos concidadãos pensam que a este Governo se

não aplica a situação da parábola das
bodas de Caná, na qual o segundo vinho
era melhor do que o primeiro. E não
obstante a História regista exemplos de
tal feito”, afirmou.
O Presidente elogiou o anterior
Governo, apoiado pela esquerda, acordo
que ficou conhecido como “geringonça”,
apontando o “mérito inquestionável dos

últimos anos”, como as “medidas sociais”, embora também tenha lembrado
a “herança” do executivo PSD-CDS,
durante o tempo da “troika”, com o “contributo” em “matéria de défice
e de início de crescimento”
económico.
O executivo da “geringonça”, admitiu, teve resultados
que “claramente superaram a
expectativas existentes”, apesar das “fortíssimas objecções
internas e externas” no início
do mandato.
No entanto, ficaram por resolver, total ou parcialmente,
questões importantes para os
portugueses, de que deu como exemplos
“mais amplos entendimentos de regime,
mesmo quanto ao sistema político, ao
combate à corrupção, à transparência”,
ou ainda a “durabilidade do crescimento
e do equilíbrio das contas externas” e um
“significativo avanço na produtividade
e competitividade e maior equidade
salarial”.

Aldeia de Chãos acolhe encontro sobre moedas
sociais e prepara moeda local
A aldeia de Chãos, em Rio
Maior (Santarém), recebe, em
2 de Novembro, um Encontro
sobre Moedas Sociais, que
apresentará a “germinação” de
moedas locais em Chãos e em
Montemor-o-Novo e modelos
alternativos bem-sucedidos
como o Banco Palmas.
Promovido pelas cooperativas Terra Chã, de Chãos, e
Integral Minga, de Montemoro-Novo (Évora), com o apoio da
Rede Portuguesa de Economia
Solidária (RedPES), o encontro acontece num momento em
que se multiplicam iniciativas
sobre moedas complementares e economias alternativas,
que terão o seu ponto alto no
Fórum Social Mundial das
Economias Transformadoras,
agendado para 5 a 7 de
Abril de 2020, em Barcelona
(Espanha).
Júlio Ricardo, da
Cooperativa Terra Chã, de
Chãos, aldeia que está em
“processo de germinação de
uma moeda local que pretende
aliar finanças alternativas,
ambiente e biodiversidade”,
adiantou que o encontro
contará com a presença de
Miguel Yasuyuki Hirota, presidente do Instituto da Moeda
Social de Valência (Espanha),
“animador de experiências
de moedas sociais em vários
locais do mundo e activista da
economia solidária”.
“No espaço para a partilha teremos experiências de
moedas sociais em contextos
rurais”, como é o caso de
Chãos, de Montemor-o-Novo,
com o “embrião da moeda
MOR”, e das que estão em
curso em Santarém (estudadas
por Ana Silva, docente do
Instituto Politécnico), sendo

ainda apresentado o processo
iniciado em 1998 na região
brasileira do Ceará, onde foi
criada a moeda e o Banco
Palmas, que conta já com mais
de uma centena de bancos
comunitários no Brasil.
No caso de Chãos, está
em estudo a criação de uma
moeda a ser entregue a quem
“apadrinhar” uma cabra do
rebanho comunitário e que
poderá ser gasta na aquisição
de produtos derivados do rebanho, como carne ou queijo,
ou no restaurante e produtos da
cooperativa, disse, salientando o papel das moedas locais
na criação de economias mais
resilientes.

Luciane Santos, do Centro
de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, irá
“aprofundar” o conhecimento
e “expectativas” sobre moedas
sociais, que têm na base “um
princípio de acordo dentro de
uma comunidade territorial
para se utilizar algo como
meio de pagamento/troca”,
refere uma nota de divulgação
do encontro.
Recordando que as experiências “mais significativas”
se iniciaram no Canadá na
década de 1980, a organização salienta o surgimento de
moedas sociais em muitos
países europeus, sendo a libra
de Bristol, em Inglaterra, e

Rota das Aldeias Históricas obtém selo
de associação europeia de caminhada
A Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal
(GR22) recebeu o selo “Leading Quality Trails - Best of
Europe”, tornando-se na maior rota europeia com esta
distinção.
Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico
- Aldeias Históricas de Portugal, com sede em Belmonte,
no distrito de Castelo Branco, a rota GR22, que atravessa
o território das Aldeias Históricas de Portugal, “foi reconhecida pela principal associação europeia de caminhada
como uma das melhores rotas da Europa”.
O selo “Leading Quality Trails - Best of Europe” foi
atribuído na quinta-feira, em Châtenois, França, pela
European Ramblers Association (Associação Europeia
de Caminhada).
A certificação “destaca os melhores destinos de
caminhada na Europa, através de critérios como a sustentabilidade, o nível de experiência proporcionado ao
utilizador, a qualidade do seu traçado e a sua riqueza
cultural e natural”.
Com a distinção, “Portugal tem a maior rota europeia
para caminhadas com selo ‘Leading Quality Trails - Best
of Europe’”, refere a associação das Aldeias Históricas
de Portugal.

o banco suíço WIR, sistema
que envolve 60.000 pequenas e médias empresas, ou o
brasileiro Palmas, alguns dos
exemplos mais conhecidos.

Proposta de salário mínimo de 750 euros é “bom
ponto de partida” negocial — CGTP e UGT
Os secretários-gerais da CGTP e da UGT, consideraram
que a meta do Primeiro-ministro de aumentar o salário
mínimo para 750 euros, em 2023, é um bom ponto de
partida negocial.

Desemprego no Norte fica abaixo da média
nacional e desce para valores de 2002
A taxa de desemprego da região Norte baixou para 6,2%
no segundo trimestre de 2019, ficando abaixo da média
nacional (6,3%) pela primeira vez nos últimos 17 anos.

Economia portuguesa será das mais afectadas
com envelhecimento da população — Moody’s
A Moody’s alerta que, em 12 países analisados, Portugal
está entre os cinco que enfrentarão maiores pressões de
crescimento decorrentes do envelhecimento da população
e só uma “reviravolta sem precedentes” no aumento da
produtividade poderia anular o efeito.

Seia recebe seminário nacional sobre Adaptação
Local às Alterações Climáticas
O município de Seia, no distrito da Guarda, vai receber, no dia 15 de Novembro, o 3.º Seminário Nacional de
Adaptação Local às Alterações Climáticas - adapt.local.19,
que juntará especialistas e autarcas.

MINHO: Parceiros europeus visitam projectos e
boas práticas ligadas às comunidades piscatórias
Trinta e quatro parceiros de um projecto europeu de
cuma visita ao Alto Minho e ao concelho de Esposende,
Braga, para, até sexta-feira, conhecerem projectos e boas
práticas ligadas às comunidades piscatórias.

Nove hotéis portugueses finalistas nos prémios
à excelência Condé Nast Johansens 2020
Nove hotéis portugueses são finalistas nos prémios à excelência Condé Nast Johansens, com Portugal a aumentar o
número de hotéis nomeados em relação a edições anteriores.
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Governo da Madeira
quer recuperar
programas de apoio
ao comércio tradicional
Madeira alerta para
o “perigo” de redução
no co-financiamento
dos fundos europeus
O vice-presidente do Governo Regional da Madeira,
Pedro Calado, afirmou que a eventual redução da taxa
do nível dos fundos europeus coloca em “perigo” a
implementação dos programas operacionais nas regiões
ultraperiféricas.
“O Governo da República deverá procurar fazer com
que as instituições europeias garantam a aplicação histórica
da taxa de 85%”, disse o governante, lembrando que já
decorrem as negociações para fixar o quadro financeiro
de apoio 2021-2027.
Pedro Calado falava na sessão de abertura de uma jornada técnica para os beneficiários de projectos aprovados
no âmbito do programa INTERREG MAC 2014-2020,
no Funchal.
“O Governo da República deverá pugnar para que a
União Europeia faça alocar recursos financeiros adequados
e ambiciosos para a cooperação territorial, sob pena dos
cortes orçamentais propostos para o próximo período
porem em causa os objectivos desta política europeia”.
Ao nível do programa de cooperação INTERREG
MAC - Madeira, Açores e Canárias, foram aprovados, em
2016, 47 projectos de beneficiários públicos e privados da
Região Autónoma da Madeira, totalizando um montante
de 7 milhões de euros de despesa pública e uma comparticipação europeia de 6 milhões de euros.
“Já em 2018, foram aprovados mais 49 projectos, beneficiando 27 entidades públicas e privadas da Madeira, com
uma subvenção de 6 milhões de euros de financiamento
europeu”, disse Pedro Calado.
Os projectos visam investimentos na área da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, bem
como na melhoria da competitividade das empresas, da
conservação e da protecção do meio ambiente e da promoção da eficiência dos recursos.
O vice-presidente do Governo da Madeira disse, no
entanto, que, apesar dos apoios da União Europeia,
“muitas barreiras permanecem insuperáveis” ao nível das
regiões ultraperiféricas, revelando a “insuficiente tomada
em consideração da dimensão regional das diferentes
políticas europeias”.
Pedro Calado destacou, em particular, a falta de ligações aéreas e marítimas, de ligações digitais, bem como
as diferenças de normas e as dificuldades relacionadas
com a obtenção de vistos.

O Governo da Madeira
quer voltar a ter apoios de
programas comunitários
para fomentar a dinamização do comércio tradicional,
disse o secretário regional
da Economia, Rui Barreto.
“No próximo quadro
comunitário de apoio nós
gostaríamos que voltasse a
haver programas específicos para apoio ao comércio
tradicional, para que as
pessoas possam, de facto,
voltar à cidade, à rua, para
criar uma dinâmica importante para este sector”,
disse Rui Barreto durante a
apresentação de uma mascote criada especificamente
para o comércio, na cidade
do Funchal.

vencedora, a “Balancinha”
(uma balança), que agora
vai andar pelas principais
ruas de comércio da cidade.
Rui Barreto aproveitou
a ocasião para reafirmar a
necessidade de encontrar
apoios nesta área.
“Nós queremos trabalhar
com os nossos clientes. E os
nossos clientes são os investidores e os empresários e,
desde logo, em concertação
com a ACIF, ouvindo-os,
porque eles mais do que
ninguém é que sabem do
comércio e das suas necessidades. Cabe à secretaria da
Economia encontrar os instrumentos para que se possa
modernizar, requalificar e
dar um novo fomento e uma

Uma iniciativa desenvolvida pela Associação
de Comércio e Indústria do
Funchal, em parceria com
a Secretaria Regional da
Educação, desafiou alunos
do ensino secundário e do
ensino profissional para a
concepção de uma mascote
que simbolizasse o comércio em contexto urbano.
Um aluno da escola secundária Francisco Franco
foi quem criou a mascote

nova pujança ao comércio
urbano”, sublinhou.
A Madeira, indicou o
governante, tem actualmente “a mais baixa
taxa de Imposto sobre o
Rendimento Colectivo para
os primeiros 15 mil euros de
lucro tributável”.
No próximo ano, o
Governo “quer avançar
ainda mais um pouco”
para apoiar as pequenas
empresas.

SEM IGUAL

Câmara do Funchal homenageia
Sophia de Mello Breyner
com evento literário
A Câmara Municipal do Funchal associa-se às comemorações oficiais do centenário do nascimento da escritora Sophia
de Mello Breyner Andresen, nos dias 29 a 31 de Outubro, com
a iniciativa “Oceanos Funchal – Cidade Literária”.

Esta iniciativa visa também celebrar os 600 anos da descoberta da ilha da Madeira, decorrendo o programa durante
três dias preenchidos com lançamento de livros, conferências,
espectáculos e muitas actividades em escolas, contando com
diversos convidados nacionais.
“Este evento tem por objectivo contribuir para a contínua
afirmação do Funchal enquanto cidade literária, também a
nível nacional, apostando de forma especial na componente
formativa, através do envolvimento de várias escolas, a partir
de um programa de qualidade, acessível a toda a população”,
realçou o presidente do município.
A abertura acontece hoje [29 de Outubro], no Teatro
Municipal do Funchal com o lançamento da obra de José Viale
Moutinho “Romanceiro de Terra Morta”, estando previsto depois a apresentação do livro de Luís Osório, “30 Portugueses,
1 país”, neste caso com a presença de Simone de Oliveira.
Amanhã [30 de Outubro], no Museu A Cidade do Açúcar
realiza-se uma conferência sobre a vida e obra de Sophia de
Mello Breyner Andresen e, no Auditório do Jardim Municipal,
será levado leva à cena “O Bojador”, uma peça de teatro da
escritora, que tem encenação de Moncho Rodriguez e música
original de Martim Sousa Tavares, neto da autora.
O programa ainda inclui uma outra homenagem a Sophia
de Mello Breyner Andersen, com um espectáculo musical
intitulado “Paisagens Sonoras de Poesia”, com recurso a
sintetizadores, interpretado por Clarisse Fernandes.
A 31 de Outubro, na centenária Livraria Esperança, no
Funchal, José Viale Moutinho, Luís Osório, Maria de Fátima de
Ornelas Gouveia Soares, Maria João Fialho Gouveia, Rosabela
Afonso e Violante Saramago Matos são os convidados da
conferência “Literatura, Livros e Leitura”.
O programa “Oceanos, Funchal – Cidade Literária” termina
no Museu Café, com uma entrevista de Pedro Mesquita a
Martim Sousa Tavares.

Venda de vinho Madeira aumenta
no terceiro trimestre face a 2018
As vendas de vinho Madeira ascenderam no terceiro
trimestre deste ano a 4,2 milhões de euros, tendo aumentado
mais de 2% face ao mesmo período do ano passado, revelam
dados divulgados na passada sexta-feira.
“A comercialização de vinho generoso Madeira rondou
os 674 mil litros no terceiro
trimestre de 2019, o que se traduziu em receitas de primeira
venda de 4,2 milhões de euros”, diz a Direcção Regional
de Estatística (DRE).
Em termos comparativos
com o mesmo período do ano
passado regista-se “um aumento de 4,5% na quantidade
e de 2,2% no valor”.
Os dados, provenientes do Instituto do Vinho, do Bordado
e do Artesanato da Madeira, referem que as exportações
para os países europeus desceram “4,8% em volume e
10,2% em valor”.

Em sentido contrário, os países fora da União Europeia
aumentaram as quantidade comprada em 41,8%, o que significou um aumento de 15,8% em receitas de primeira venda.
Em termos gerais, nos primeiros nove meses do ano, constata-se que “tanto a quantidade
comercializada como o valor
de primeira venda apresentaram variações homólogas
negativas de -8,6% e de -8,8%,
respectivamente”. A redução
é considerada transversal a
todos os mercados, mas tem
particular incidência no mercado francês, que por tradição
é o que mais vinho compra,
mas a um preço médio mais
baixo do que, por exemplo, o
mercado britânico. O mercado francês registou quebras de
-19,1% em quantidade e -24,1% em valor. No total geral dos
primeiros nove meses de 2019, foram vendidos 2,1 milhões
de litros, que geraram 12,3 milhões de euros.
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Açores sofreram há 497 anos o sismo
“mais destruidor” na história do arquipélago
Vila Franca do Campo, em
São Miguel, foi arrasada há
497 anos pelo sismo “mais
destruidor” da história dos
Açores, que provocou, estima-se, cerca de cinco mil mortos
e deixou poucas casas de pé.
Na madrugada de 22 de
Outubro de 1522, Vila Franca
do Campo foi atingida por um
forte sismo que destruiu quase
por completo aquela que era
na época a capital da ilha de
São Miguel.
“A grande destruição de
Vila Franca do Campo, não
podemos saber se foi causada
mais pelo sismo ou pela escoada de detritos, foi um evento
combinado e conjugado entre
um sismo que fica na história
por ser o sismo mais destruidor
de que há registo nos Açores
e por ter desencadeado uma
escoada de detritos com uma
dimensão que não há igual”,
disse Rui Marques, presidente e investigador do Centro
de Informação e Vigilância
Sismovulcânica dos Açores
(CIVISA).
O investigador destacou
ainda que “poucas casas
ficaram levantadas” e que
“cerca de cinco mil pessoas
foram mortas”, apesar de este
número poder incluir algumas vítimas da peste negra
que assolou a cidade após a
catástrofe.

A destruição de Vila Franca,
em termos de catástrofes naturais, é apenas superada a
nível nacional pelo terramoto
que assolou Lisboa em 1755,
segundo o investigador.
O sismo sentido em São
Miguel em 1522 foi de magnitude X na escala macrossísmica europeia (que vai de
I a XII, aumentado conforme
o grau de destruição) e a escoada de detritos ocorrida em
Vila Franca ocupou quatro
quilómetros e meio de área,
tendo um “impacto brutal”
naquela que era a capital de
São Miguel de então.
“O impacto foi brutal.
Quando lemos os documentos,
Vila Franca era o principal
porto de trocas comerciais
dos Açores e, como tal, era
revestido de uma importância enorme. É uma vila que

fica totalmente destruída. Há
relatos que falam de 70 a 100
pessoas que sobrevivem na
vila. Estamos a falar de uma
mortandade nunca vista nos
Açores, sem igual”, apontou.
A reconstrução de Vila
Franca não se deu no imediato, devido ao “medo” sentido
pela população, que motivou
o aparecimento de tradições
religiosas que permaneceram até hoje, como as festas
do Senhor Santo Cristo dos
Milagres.
“As pessoas ficam com
medo de viver em Vila Franca
e não a reconstroem. Aquilo
deve ter ficado um pandemónio, tudo soterrado em lama
(…) foi preciso o rei D. João III
conceder grandes vantagens
para as pessoas irem para a
vila”, explicou Rui Marques,
destacando que a “tradição

dos romeiros nasce devido à
subversão de Vila Franca”.
Apesar de este ter sido
um episódio “único” desde
o povoamento dos Açores,
existem registos geológicos
de fenómenos de dimensões
semelhantes ocorridos no
arquipélago “há milhares de
anos” devido às características
vulcânicas do arquipélago,
afirmou o investigador.
“Taludes muito inclinados
e depósitos geológicos muito
friáveis (muito soltos), simultaneamente com uma precipitação intensa no Inverno em
quase todas as ilhas, e ainda
com sismos de vez em quando
com magnitudes mais elevadas, é um barril de pólvora.
É a combinação perfeita para
a desgraça e temos todas as
condições para que haja instabilidade em todas as ilhas
de forma transversal”, alertou.
Rui Marques disse ainda
que os “movimentos de vertentes (derrocadas) e cheias
são os dois perigos mais
recorrentes e mais fáceis de
prever”.
O investigador assinalou
ainda que “o que se sabe e se
faz hoje em dia está a anos luz
do que se fazia nos Açores há
dez anos, na área da sismologia, vulcanologia, previsão
de movimentos de vertentes
e cheias”.

Assinado protocolo para
deslocação de médicos
de Lisboa aos Açores

Açores com 200 mil euros
para apoiar sociedades
recreativas e filarmónicas

O Hospital da Horta, nos Açores, assinou na quinta-feira,
um protocolo de cooperação com o Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Central, com vista à deslocação de
médicos especialistas ao arquipélago.
“São protocolos que visam um conjunto de colaborações alargadas a vários níveis, ao nível assistencial, ao
nível formativo e ao nível de consultadoria”, explicou o
presidente do Conselho de Administração do Hospital da
Horta, João Morais, adiantando que esta colaboração vai
permitir a deslocação de especialistas aos Açores para
“substituição de alguns profissionais ou para o reforço de
algumas situações pontuais”.
Em declarações aos jornalistas, no final da assinatura
dos protocolos, João Morais realçou que, para já, o acordo
entre as duas unidades hospitalares vai incidir sobre duas
especialidades específicas — a pneumonia e a cirurgia
torácica —, mas frisou que a intenção é alargar a outras
especialidades. “No caso da cirurgia cardiotorácica, não é
para a gente passar a ter essa especialidade como oferta
hospitalar, mas sim para poder contar com algumas situações
em que — em vez de deslocar os utentes, e em que seja
seguro fazer algumas intervenções cá — os especialistas
possam vir cá, evitando assim deslocações”, esclareceu o
presidente do Hospital da Horta.
O director clínico do Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Central, Luís Nunes, explicou que a grande vantagem destes protocolos é evitar a deslocação dos doentes
dos Açores para fora da região.
“Nós iremos, com os recursos que temos, procurar encontrar, face àquilo que são as necessidades do Hospital
da Horta, a deslocação de especialistas, considerando a
necessidade ou não de fazerem determinado tipo de intervenções, com o grande objectivo de os doentes dos Açores
poderem ser tratados nos Açores”, frisou o director clínico.
O Centro Hospitalar Lisboa Central é um dos maiores do
país e integra seis unidades hospitalares (Santa Marta, Dona
Estefânia, São José, Capuchos, Curry Cabral e Maternidade
Alfredo da Costa).

O Governo dos Açores
reservou para o próximo ano
200 mil euros para os projectos a candidatar no âmbito do
Programa Regional de Apoio
às Sociedades Recreativas e
Filarmónicas (SOREFIL).

Fonte da secretaria regional
adiantou que os Açores têm
“101 bandas filarmónicas no
activo nas nove ilhas” e que
as filarmónicas desempenham
no arquipélago uma importante função social e cultural.

O objectivo do SOREFIL,
explica uma nota do executivo
açoriano, é apoiar “a aquisição
de instrumentos musicais,
fardamento e repertório”,
mas que sejam para utilização
“única e exclusivamente na
prossecução da actividade
cultural” das sociedades recreativas e filarmónicas.
Os apoios, disponibilizados
através do plano e orçamento
da Secretaria Regional da
Educação e Cultura, visam
também a conservação, manutenção e reparação de
instrumentos musicais.

De acordo com a nota,
podem candidatar-se ao
SOREFIL “as sociedades recreativas e filarmónicas que,
cumulativamente, tenham
sede nos Açores e situação
contributiva regularizada
perante a Segurança Social,
a administração fiscal e a entidade que atribui o subsídio”.
“As candidaturas apresentadas ao SOREFIL, cujo prazo
decorreu até Setembro, serão
apreciadas por uma comissão constituída por alguns
compositores e professores
de música.

Terceira Tech Island é projecto
disruptivo e com margem para
crescer — Vasco Cordeiro
O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro,
definiu o programa Terceira Tech Island como “disruptivo”, valorizando o quanto este pode ainda crescer para
implementar empresas na ilha Terceira.
Aos jornalistas, Vasco Cordeiro vincou que o projecto
“já está acima e para além daquelas que eram as expectativas iniciais, e, sobretudo, tem uma margem de progressão
muito grande quanto ao trabalho que está a ser feito e que
tem de continuar a ser feito”.

O Terceira Tech Island foi criado pelo executivo açoriano
no âmbito do PREIT – Plano de Revitalização Económica
da Ilha Terceira, estando instaladas na Praia da Vitória
16 empresas, e, paralelamente, e no âmbito da formação
de programadores, a parceria com a Academia do Código
já resultou na criação de mais de 130 postos de trabalho
qualificados de jovens no ramo informático.
Para o chefe do executivo açoriano, o projecto “assume-se, claramente, como uma âncora de desenvolvimento, de
criação de emprego e, sobretudo, de posicionamento da
região em novas áreas da economia que são fundamentais”,
havendo clientes regionais, nacionais e também internacionais das empresas estabelecidas na Terceira.
Acompanhado do vice-presidente do Governo dos
Açores, Sérgio Ávila, Vasco Cordeiro esteve em várias
empresas do Terceira Tech Island a propósito da visita de
trabalho do executivo regional à ilha Terceira, na semana
transacta, de terça-feira a quinta-feira.
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Quando dois políticos honestos se encontram
em terras portuguesas…
A cena que vos vou contar ocorreu há muitos
anos, numa pequena povoação transmontana,
entre um deputado de esquerda e um Presidente
de Câmara de partido de direita.
O prof. doutor Bragança Tender deslocarase com a sua comitiva a Carrazeda de Ansiães,
em plena campanha eleitoral, para persuadir
os habitantes a votarem no Partido Socialista
(PS).
Como homem honesto e respeitador, que
era, dirigiu-se à Câmara para cumprimentar
o presidente.
Conversaram, amigavelmente, sobre os
problemas do concelho e o que se tinha feito
para minimizar o abandono em que a vila
havia mergulhado.

Militar num partido não devia ser
meio de obter emprego ou
cargo rendoso; mas servir a nação,
respeitar adversários e reconhecerlhes mérito, quando o há.
No final da cordial visita, o deputado declarou que, pelo que ouvira e vira, nada havia a
criticar. Pena era que, como Câmara do Centro
Democrático Social (CDS), favorecesse os
correligionários em detrimento dos outros.
O presidente nada argumentou. Mandou
chamar os vereadores e, após as apresentações,
cada um falou do seu pelouro.
Ao terminarem a dissertação, virou-se para

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal

Bragança Tender e disse enfaticamente:
– “Destes, que aqui estão, só um é do meu
partido. Prefiro competência e honestidade a
cores partidárias…”
Admirou-se o professor de tal procedimento
e retirou-se pensativo.
Durante o comício, realizado na vila, o
ilustre deputado, após apresentar o programa
do partido, concluiu:
– “Não voto aqui, mas se fosse eleitor,
sabem quem escolheria para presidente da
Câmara?!”
Fez-se profundo silêncio. Esperava-se, ansiosamente o anúncio do candidato socialista,
para vir a dirigir o destino do concelho; mas…
após prolongada pausa, concluiu:

Sem as bolsas do CNPq, sem futuro para o Brasil
O CNPq, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
foi criado em 15 de Janeiro de 1951, pela Lei
n.º 1.310, com o nome de Conselho Nacional
de Pesquisas, para promover e estimular o
desenvolvimento da investigação científica e
tecnológica, com especial interesse na física
nuclear. Na mesma lei, também, determinavase a proibição da exportação dos minerais
radioactivos.
O CNPq era o órgão que centralizava a
coordenação da política nacional de ciência
e tecnologia até à criação do respectivo ministério, em 1985. O Conselho subvenciona
a divulgação científica e tecnológica, publicação de periódicos, eventos científicos e a
participação de estudantes e pesquisadores
nos principais congressos e eventos nacionais e internacionais na área de ciência e
tecnologia.
Concede ainda bolsas para a formação
de recursos humanos no campo da pesquisa

A queda de recursos do CNPq
atingirá os institutos de pesquisa
ligados ao governo federal (...).
científica e tecnológica, em universidades,
institutos de pesquisa, centros tecnológicos e
de formação profissional, tanto no Brasil como
no exterior. As bolsas destinam-se a alunos
de ensino médio, graduação e pós-graduação,
a recém-doutores e a pesquisadores já experientes do País e do exterior. Actualmente, são
84 mil bolsas. Esse é o universo de formação
anual de cientistas e tecnologistas que será
perdido a partir de Setembro.
O contingenciamento da Ciência foi de
41,9%, ou 2,13 mil milhões dos 5,79 mil milhões de reais previstos pela Lei Orçamentária
Anual. O CNPq já anunciou a suspensão de
novas bolsas de pesquisa para doutorado, pósdoutorado e professores visitantes. Apesar de
dizerem que não, contingenciamento é corte
de investimento que se confirma no dia 31 de

Dezembro... E nesse caso é um mal irreparável
para o país.
E essa não é a pior notícia: nos últimos anos,
o CNPq teve sucessivos cortes de verbas. O
orçamento do CNPq, que era de 1,3 mil milhões
de reais, caiu para 784 milhões em 2019, valor
sem considerar os contingenciamentos.
A queda de recursos do CNPq atingirá os
institutos de pesquisa ligados ao governo federal, como o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazónia (Inpa) e o Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).
Enquanto a nossa Ciência e Tecnologia
padecem anémicas, os nossos polpudos juízes
do Supremo Tribunal Federal (STF), que já
recebem um dos maiores salário da Nação,
usam do dinheiro público para fartar-se à mesa,
comendo bobó de camarão, camarão à baiana
e medalhões de lagosta servidas com molho
de manteiga queimada, entre outros pratos, e
para beber, entre outros, vinho tinto Tannat

O partido do governo pôde ganhar pontos ao
elevar prestações sociais para as classes mais
baixas, reduzir o desemprego para 5% e introduzir um abono de família de 116 euros para
todas as famílias com dois ou mais filhos.
As eleições revelaram-se numa espécie de
referendo sobre as políticas: provida, prófamília e contrárias à Nova Ordem Mundial,
e na afirmação da desobediência às políticas
ordenadas por Bruxelas.
Com as eleições na Polónia estabelece-se
um certo equilíbrio entre um tradicionalismo
exagerado e um modernismo descarado. Um
povo consciente de que a sua nação só pôde
subsistir historicamente devido ao seu elo de
união católico, persiste em defender a nação
contra as arremetidas de forças globalistas
de um capitalismo liberal e de um socialismo de cultura latifundiária. Como tiveram a
experiência do Comunismo, ainda têm viva
na memória a recordação do que o sistema
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socialista significa.
Apesar da propaganda da UE contra os
conservadores polacos que persistem em manter uma Polónia soberana e que acredita nos
próprios princípios que defende, estas eleições
constituem mais um desafio para uma UE até
agora demasiadamente polarizada às agendas
da esquerda internacional e aos interesses do
capitalismo liberal.
Com a vitória dos conservadores de Lei e
Justiça (PiS) estatuiu-se um exemplo de esperança para aqueles que receiam a formação
de uma União Soviética Europeia. Talvez com
isto e com o Brexit a UE repense a sua política
demasiadamente orientada por um centralismo
capitalista e ideológico e se dedique à construção de uma Europa de povos e nações em
que a pluralidade e diversidade não sejam
arrasadas em favor de uma monocultura nas
mãos de alguns ideólogos e turbo-capitalistas
que em certos aspectos abusam da imigração
sem respeito pela subsistência dos biótopos
culturais europeus.
Em democracia é assim: o voto democrático
livre não agrada a muita gente, mas a velha
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lei pendular da história
continua activada e é
muito natural que pendule
à direita e à esquerda possibilitando que uns e outros alternadamente
se satisfaçam.
Embora o partido PiS exija da Alemanha
uma indemnização devido à invasão nazi, o
governo alemão declarou querer colaborar
com o futuro governo polaco, pois “Alemanha
e Polónia são vizinhos, amigos e parceiros”
(HNA 15.10.2019).
No período de propaganda eleitoral a direita
polemizava contra o estilo de vida ocidental e
a esquerda da UE polemizava desdizendo da
vontade democrática do povo polaco.
Estas eleições revelam uma vitória conservadora contra a agenda globalista de
ideologias de género e de uniformidade
do pensamento e contra o liberalismo e o
neo-marxismo totalitário que não permite
dissidências de pensamento nem pensares
diferentes.
A democracia não pertence à esquerda nem
à direita, ela suporta-as e mantém-nas.
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ou Assemblage que tenha
ganhado pelo menos quatro premiações internacionais e envelhecido em
barril de carvalho francês,
americano ou ambos, de
primeiro uso. E, depois desse almoço, julgar
a vida dos brasileiros.
Enquanto eu me pergunto porque esses
juízes – ou ministros – não pagam pelas suas
refeições como qualquer funcionário público,
vejo que o governo federal já gastou 1,6 milhões de reais nos primeiros meses de 2019
para a confecção de medalhas. É muita gente
que fez pouco pelo país a ser homenageada.
Sem contar o custo dos eventos e do deslocamento do presidente.

Por António Justo
Correspondente da Alemanha

Na Europa a palavra Conservador/Direita vai ganhando foros de salão
na concorrência com a palavra Esquerda

A democracia não pertence à
esquerda nem à direita, ela
suporta-as e mantém-nas.

– “No actual presidente!…”
O reputado professor
há muito que faleceu;
mas a sua honestidade e patriotismo permanecerá para sempre na memória dos que o
ouviram.
Militar num partido não devia ser meio de
obter emprego ou cargo rendoso; mas servir a
nação, respeitar adversários e reconhecer-lhes
mérito, quando o há.
Infelizmente, muitos militam nos partidos
não para servirem a Pátria, mas para se servirem…
E acontece tanto na esquerda como na
direita…

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil

Polónia votou reconfortando os conservadores europeus
Entre as fúrias da direita e da esquerda
pendula a democracia. Neste momento, o domínio semântico da Esquerda na Europa vai-se
enfraquecendo, apesar da sua força mediática.
Se a Península Ibérica polariza à esquerda, a
Polónia polariza à direita, sendo ambas contrabalançadas pela Europa no centro.
Das eleições para o parlamento na Polónia
(13.10.2019) saiu vencedor o partido PiS
(“Direito e Justiça”) do chefe de governo
Mateusz Morawiecki, que recebeu 43,6 % dos
votos, passando este partido conservador a ter
agora 235 membros de um parlamento com
460 assentos, o que lhe possibilita governar
sozinho.
A aliança da oposição liberal-conservadora
“Coalizão dos Cidadãos” (KO), conseguiu
27,4% dos votos. A esquerda SLD (12,6%), a
coligação conservadora do Partido Camponês
PSL (8,6%) e a direita de Janusz Korwin-Mikke
(6,8%). Desta vez houve a afluência (61,7%)
às urnas mais alta desde há 30 anos.
A campanha da PiS centrou-se no fomento
de uma política social de visão conservadora
de um Estado providencial/social católico.
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Cancro é a doença que mais preocupa portugueses,
com pulmão e mama em destaque — estudo
O cancro é a doença que mais preocupa
os portugueses e os tumores do pulmão e
mama são os que causam mais apreensão,
segundo um estudo a nível nacional baseado em entrevistas presenciais a mais
de mil adultos.

Um quarto dos portugueses entrevistados refere o cancro do pulmão como
o tipo de doença oncológica que maior
preocupação causa, logo seguido do
cancro da mama, com 21%.
O estudo, realizado pela consultora
GFK para uma farmacêutica, foi apresentado na quinta-feira, no âmbito das comemorações dos 10 anos da Associação
Portuguesa de Luta Contra o Cancro do
Pulmão – Pulmonale.
Dentro dos vários tipos de tumor,
seguem-se depois nas preocupações dos
portugueses o cancro do pâncreas, o da
próstata, o do intestino ou colorrectal e
o do estômago.
Nas entrevistas realizadas para o estudo, a saúde surge como tema que maior

atenção merece, seguido da justiça e da
educação, numa análise que pretende
aferir o conhecimento da população sobre
avanços na área da saúde.
O responsável pelo estudo, António
Gomes, explicou à agência Lusa que a
questão sobre os
“assuntos que merecem mais atenção” foi posta de
forma aberta, sem
limitação de temas.
Dentro da área
da saúde, 86% dos
inquiridos elegeu
o cancro como a
doença que maior
preocupação ou
atenção merece.
Seguem-se depois
as doenças cardiovasculares, a diabetes e a esclerose
múltipla. Entre as razões para o facto de o
cancro ser o maior factor de preocupação
surge o facto de ser “uma doença com
elevada mortalidade”.
De todos os tipos de cancro o do pulmão é o mais receado pelos portugueses
inquiridos neste estudo.
A presidente da associação Pulmonale
encara sem surpresa que o cancro do
pulmão seja considerado como o mais
preocupante, já que “é o mais mortífero
em todo o mundo e continua a ter uma
evolução preocupante, com crescimento
de casos nas mulheres”.
Isabel Magalhães refere que esta
percepção dos portugueses está muito
ligada ao facto de, durante muitos anos,

o diagnóstico de cancro do pulmão ser
“quase uma sentença de morte”, embora
nos últimos anos tenha havido evoluções
na inovação terapêutica que dão mais
anos de vida e com maior qualidade.
Quase quatro em cada 10 dos mais
de mil entrevistados no estudo consideram que a inovação na área da saúde é
equivalente à das outras áreas, enquanto
21% defende que é maior na saúde.
Para os inquiridos, a inovação em saúde
significa sobretudo o surgimento de terapêuticas mais eficazes, essencialmente
na oncologia.
Quanto à imunoterapia, um tratamento
considerado inovador para o cancro,
apenas 20% dos inquiridos conhecem
ou já ouviram falar deste tratamento,
embora muitos não saibam explicar em
que consiste. A presidente da Pulmonale
reconhece que o estudo vem demonstrar
que há ainda um desconhecimento generalizado em relação à imunoterapia,
embora destaque que 86% dos inquiridos
admite ser importante ter mais conhecimento sobre o assunto.
Em termos genéricos, a imunoterapia
é uma forma considerada inovadora de
tratamento para o cancro, através da qual
se induz uma activação do sistema imunitário. As células do próprio organismo,
que o defendem naturalmente contra as
infecções, serão estimuladas a defendê-lo
também contra o cancro.
O estudo mostrou ainda que a quase
totalidade dos inquiridos (91%) refere a
quimioterapia como o tratamento mais
usado para tratar o cancro, surgindo a
radioterapia em segundo lugar.

Investigadora apela a maior
visibilidade para doenças
respiratórias em Portugal

Investigação da UTAD aponta
potencial anti-inflamatório
em casta de uva portuguesa

A investigadora Cátia Caneiras pediu uma maior visibilidade para as doenças respiratórias em Portugal e criticou o
Ministério da Saúde por não ter colocado “nem uma frase”
sobre o tema no “Retrato da Saúde 2018”.
A representante da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
participou na sexta-feira, no 3.º Congresso Internacional
sobre Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde em
Santa Maria da Feira abordando o tema sobre as razões de
se morrer tanto de pneumonia em Portugal.
Cátia Caneiras recordou que o país, em 2015, era o
que tinha maior taxa de mortalidade por pneumonia na
União Europeia, citando o relatório da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de
2018. “O que não deixa de ser curioso é que quando passamos do relatório da OCDE para o relatório do Ministério
da Saúde e verificamos o retrato da saúde em Portugal,
nem uma frase é dada às doenças respiratórias”, observou.
Portugal é o país europeu com maior taxa de mortalidade
por pneumonia com valores de mortalidade superiores a
57 mortes por cada 100 mil habitantes, sendo o dobro da
média dos países da União Europeia. Portugal era, em 2015,
o país, entre os 28 da União Europeia, onde mais se morria
por pneumonia, doença que matou cerca de 140 mil pessoas
nesse ano na Europa. “No retrato da saúde, nas doenças
que mais afectam os portugueses, continuamos apenas a
falar das doenças cardiovasculares e oncológicas — que
são extremamente relevantes —, mas dado os dados das
doenças respiratórias em Portugal, entendemos que devia
ser dada uma maior visibilidade a esta matéria”, sublinhou.
Cátia Caneiras entende que há várias acções que podem
ser tomadas, começando pela “sensibilização da vacinação”
da gripe e antipneumocócica para a população. Considerou
que o consumo de antibióticos é “muito relevante” e a
escolha deve ser de acordo com o doente, “o medo e o
desconhecimento de bactérias hospitalares não pode fazer
com que os clínicos seleccionem antibióticos de última
linha, porque esses devem ser reservados para situações
complexas. Caso contrário, corremos o risco de infecções
menores poderem voltar a matar”, advertiu.

O engaço de uva da casta
portuguesa Rabigato tem
potencialidades anti-inflamatória e antioxidante e pode ser
usada na indústria farmacêutica e cosmética, revelou a
investigadora da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) Ana Barros.
Os investigadores do
Centro de Investigação e
Tecnologias Agro-ambientais
e Biológicas da UTAD, em
Vila Real, utilizam extractos
de engaço de uva, um subproduto vitícola que resulta de
cada vindima, para aferirem
a sua potencialidade ao nível
farmacêutico ou para a criação
de produtos cosméticos.
Após o teste em bactérias
do trato gastrointestinal, num
estudo realizado em 2014 que
envolveu sete castas, os investigadores entenderam que as
potencialidades desta casta
utilizada na região do Douro
pode ter uma aplicabilidade
ao nível farmacêutico.
“Houve uma casta que
se revelou extremamente
promissora, a Rabigato, que,
apesar de ser casta branca,
apresentou resultados superiores ao próprio antibiótico”.
A investigadora responsável pelo estudo explica que
esta casta autóctone portuguesa é muito rica num dímero

do resveratrol, utilizado por
empresas de produtos cosméticos. “Verificámos que,
além de ter capacidades como
antioxidante, ajuda a diminuir
o mau colesterol e o aumentar
o bom colesterol”, assinalou.
O objectivo agora é fazer
ensaios com a vineferina, o
composto que a distingue
relativamente às outras castas,
em linhas solares da pele para
verificar a sua actividade anti-inflamatória, revelou.

Breves da Saúde
PORTO: Rotary Club do Porto debateu
“Erradicação mundial da Pólio”
O Rotary Club do Porto promoveu na quinta-feira, na
Ordem dos Médicos/Norte um debate sobre a “erradicação
mundial da pólio”, alertando para o risco de a doença voltar
por falta de investimento.

BEJA: Conferência assinala 40 anos do SNS
e 49 do hospital
A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA)
promoveu na sexta-feira, em Beja, uma conferência para
assinalar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
e os 49 anos do hospital da cidade.

TORRES VEDRAS: Município com sessões
de desporto para diabéticos
A Câmara de Torres Vedras lançou este mês o projecto
“Diabetes em Movimento”, com o objectivo de proporcionar, de forma gratuita, a dose mínima de exercício físico
recomendada para o controlo da diabetes.

PORTO: Acção de divulgação sobre cancro
do testículo no Centro Hospitalar Universitário
O Centro Hospitalar Universitário do Porto realizou,
quinta-feira, acções de sensibilização sobre cancro do testículo com iniciativas de rua e uma sessão que juntou pessoas
com testemunhos sobre a doença e especialistas da área.

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO: Câmara oferece
desfibrilhador aos bombeiros
A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo
anunciou que ofereceu um desfibrilhador cardíaco à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Figueirenses.

Recolha de imagens em centros de saúde reduz
espera por consulta dermatológica a Norte
O tempo de espera para uma consulta hospitalar de
dermatologia baixou de um ano para um a dois meses
devido ao rastreio por imagens recolhidas pelos médicos
de família, revelou a Administração Regional de Saúde
do Norte (ARSN).

Falta de pediatras em Freixo de Espada à Cinta
obriga a viagens de 100 quilómetros
A falta de pediatras em Freixo de Espada à Cinta, distrito
de Bragança, leva os pais “a rezar” para que, no período
nocturno, não existam situações de urgência pediátrica, que
podem obrigar a deslocações de mais de 100 quilómetros.

Matosinhos lança programa de apoio
especializado a cuidadores informais
A Câmara Municipal de Matosinhos apresentou o
“Matosinhos A Cuidar”, um programa que dá respostas
especializadas aos cuidadores informais através de um
gabinete de apoio, grupos de ajuda mútua e programas
psico-educativos.

8 | 29 de Outubro de 2019
QUALIDADE

PORTUGUESES NO MUNDO

Fotógrafo da emigração portuguesa
foi homenageado em Paris
O fotógrafo que documentou a emigração
portuguesa em França, Gérald Bloncourt foi
homenageado no sábado no Museu Nacional
da Imigração, na capital francesa, numa
tarde com testemunhos da comunidade e
música portuguesa.

No primeiro aniversário da morte de
Gérald Bloncourt, o Museu Nacional da
Imigração em Paris e a comunidade portuguesa uniram-se para uma homenagem ao
fotógrafo que retratou as difíceis condições
de vida dos portugueses que chegaram a
França nos anos 60 e 70, mas que também
viajou até Portugal para imortalizar os primeiros dias da revolução de Abril.

A homenagem de sábado contou com o
enquadramento histórico e sociológico do
historiador Daniel Bastos — que organizou
duas obras com as fotografias de Bloncourt
— e a socióloga Maria-Beatriz Rocha
Trindade, assim como Parcídio Peixoto,
da associação Memórias das Migrações,
que relembraram o papel do fotógrafo
para os primeiros emigrantes portugueses
em França.
Representando as autoridades portuguesas, a homenagem contou ainda com
discursos dos deputados eleitos pelo círculo da Europa, Paulo Pisco (PS) e Carlos
Alberto Gonçalves (PSD), do cônsul-geral
de Portugal em Paris, António Moniz, e
também do embaixador de Portugal em
França, Jorge Torres Pereira.
Durante a tarde houve também projecções das suas fotografias, algumas das quais
presentes na colecção do museu francês,
assim como do documentário “Por Uma
Vida Melhor”, da autoria de Carina Branco
e Nina da Silva.
A música marcou presença através
de vários momentos ao som da guitarra
portuguesa interpretada por membros da
Associação Gaivota, dedicada à disseminação e preservação do fado em França.

SEM IGUAL

Festival de Cinema apresenta nove
filmes portugueses no Luxemburgo
O filme de Patrícia Sequeira
“Snu” é um dos destaques da
edição deste ano do Festival
de Cinema Português no
Luxemburgo, que, entre 8 e
16 de Novembro, apresenta
mais oito filmes portugueses
ao público luxemburguês.
De acordo com o cartaz
do festival, uma organização
conjunta do Centro Cultural
Português - Camões e da
embaixada de Portugal no
Luxemburgo, ao longo de uma
semana serão apresentados
nove filmes que pretendem
“mostrar ao Luxemburgo uma
panóplia de géneros cinematográficos feitos em Portugal”.
“Snu” (2019), um drama
biográfico sobre a vida da
companheira do líder do PSD e
malogrado Primeiro-ministro
Francisco Sá Carneiro, de
Patrícia Cerqueira e protagonizado por Inês-Castel
Branco, encerra o festival em
16 de Novembro.
Na abertura do festival, em
8 de Novembro, será apresentado o drama “Gelo” (2016) de
Luís e Gonçalo Galvão Teles,

numa sessão que contará com
a presença dos realizadores.
Os dramas “São Jorge”
(2017), de Marco Martins
(13 de Novembro) e “Pedro
e Inês” (2018), de António
Ferreira (12 de Novembro)
são outros destaques do
festival, com uma década de
existência.
Completam o cartaz do
festival a comédia romântica
“Refrigerantes e Canções de
Amor” (2016), de Luís Galvão
Teles (09 Novembro), o documentário “Cruzeiro Seixas:As
Cartas do rei Artur” (2015),

de Cláudia Rita Oliveira (10
Novembro), o filme biográfico
“Correspondências” (2016),
de Rita Azevedo Gomes
(11 de Novembro), o drama
“Tabu” (2012), de Miguel
Gomes (14 de Novembro) e
a película de mistério e terror
“Faz-me companhia” (2019),
de Gonçalo Almeida, (15
de Novembro) numa sessão
com o director e produtora
do filme.
As sessões decorrem na
Cinemateca, cinema Utopia
e Centro Cultural Português
na cidade do Luxemburgo.

Escola Anglo-Portuguesa em
Londres uma realidade graças
ao Governo britânico — Camões
O apoio e investimento do Governo britânico na primeira
escola bilingue Anglo-Portuguesa em Londres, que tem abertura planeada para 2020, é crucial e um reconhecimento da
importância da língua portuguesa, afirmou o presidente do
instituto Camões, Luís Faro Ramos.
“É um projecto que tem um grande investimento do governo britânico. Se não fosse a vontade e o investimento em
recursos humanos e financeiro por parte do governo britânico, este projecto não era possível. É o reconhecimento da
importância que a língua [portuguesa] tem para o Governo
britânico”, afirmou, durante uma visita ao edifício onde vai
ser instalada a “Anglo-Portuguese School”.

O valor exacto da aquisição não foi revelado, mas o subsecretário de Estado da Educação britânico, Theodore Agnew,
adiantou que foram “dezenas de milhões” de libras.
O Governo britânico também vai financiar obras de adaptação do edifício, na zona de Wandsworth, no sul da capital
britânica, e o posterior funcionamento como escola pública,
incluindo o salário dos professores e empregados.
O objectivo deste programa, lançado em 2010 pelo então
ministro da Educação, Michael Gove, foi elevar a qualidade
de ensino, entregando a instituições sem fins lucrativos a
possibilidade de criar escolas, existindo actualmente cerca
de 420 em todo o Reino Unido.
Luís Faro Ramos considera que a luz verde das autoridades
britânicas ao projecto da Escola Anglo-Portuguesa, dada em
2016, e o empenho em encontrar instalações é um reconhecimento da “importância da língua portuguesa como língua
plural e global” e das vantagens de os alunos terem “uma
aprendizagem numa imersão bilingue”. “Esta escola não se
vai destinar só à comunidade portuguesa, está aberta a todos
aqueles que querem aprender a língua portuguesa e inglesa”.
A abertura está marcada para Setembro de 2020, numa
primeira fase com duas turmas de 30 alunos da pré-primária
e nos primeiros dois dias foram feitas 50 pré-inscrições,
congratulou-se a coordenadora-geral do ensino do Português
no Reino Unido, Regina Duarte.
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Casa das Beiras festeja Halloween e premeia melhores mascarados
O serão de sábado (26) na
Casa das Beiras de Toronto
(CBT) foi dedicado à comemoração do Halloween, tradição norte-americana que é
também desde há vários anos
assinalada por esta colectividade luso-canadiana.

longo de toda a noite.
Trajados na sua maioria
com elaborados disfarces –
do assustador ao hilariante
– os visitantes desfrutaram
primeiro de um jantar convívio, constituído por pratos típicos da gastronomia
portuguesa para saciarem os
apetites.

O serão incluiu um jantar
convívio, concurso de máscaras para crianças e adultos, e
espectáculo com o duo Raça
Latina, resultando num convívio marcado pela diversão
e pelo humor, na temática
do macabro que caracteriza
esta data.
Com o salão decorado a
rigor – imagens e figuras
assustadoras espalhadas por
todas as paredes e cantos,
desde palhaços assassinos a
um pormenorizado cemitério
– os responsáveis demonstraram toda a sua criatividade na
elaboração, pela qual receberam elogios dos convivas ao

“É uma tradição que realizamos desde os tempos do
Académico de Viseu, [como
a CBT era então designada] nos anos ‘90”, explicou o presidente-executivo,
Bernardino Nascimento, a
propósito do concurso de
máscaras que nessa noite iria
decorrer.
“Embora acolhamos aqui
pessoas de todas as idades e
tamanhos, dedicamos sempre
esta noite aos jovens lusocanadianos que crescem com
esta tradição do Halloween,
que difere do nosso Carnaval
em Portugal”, referiu ainda
o dirigente, que expressou o

Por Jonathan Costa

seu desejo de que “todos se
Entretanto, e segundo os nizar uma festa para angariadivirtam, que não se assus- dirigentes da colectividade, ção de fundos dedicada a
tem muito e que ganhem os também a CBT está a orga- Eva Batista, a bebé lusomelhores disfarces, embora”,
como reconheceu, as escolhas
não se adivinhassem fáceis.
Antes, porém, os convivas
teriam oportunidade de se
divertir na pista de dança,
ao som dos temas do duo
Raça Latina que, com ritmo
e energia, apresentou uma
selecção de temas extraídos
da música portuguesa e latina,
acompanhados por um belo
espectáculo de luzes.
Seria durante o intervalo
do espectáculo que se procederia ao concurso de máscaras, o qual, após a avaliação
dos concorrentes, resultou em
três vencedores na categoria
adulta: Salete (bruxa), João
(cowboy) e Cristina (aranha),
e outros tantos na categoria
juvenil, nomeadamente: Inês
(princesa), Sofia (espantalho)
e Sabrina (marioneta).
Não só os vencedores
como todos os participantes
receberam fortes aplausos e
carinho por parte do público,
que também dessa forma
premiou a criatividade e o
empenho que demonstraram
contribuindo para manterem
viva esta tradição.
Finalizado o concurso,
estava na hora de todos se
deslocarem novamente à pista
de dança onde os Raça Latina
mantiveram o baile animado
até já para lá da meia-noite.

canadiana que foi diagnosticada com atrofia muscular
espinal.
Para salvarem a filha, os
pais, Ricardo Batista e Jessica
Sousa, terão de juntar quase
três milhões de dólares para
conseguirem comprar o medicamento Zolgesnma, que não
foi aprovado ainda para uso
no Canadá, mas que promete
travar a evolução e curar a
doença.
Este evento de cariz solidário está marcado para dia
7 de Dezembro na Casa das
Beiras de Toronto.
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Concurso de máscaras anima serão de Halloween no CCPM
Por João Vicente
Na noite de sábado (26) realizaram-se festas de Halloween
um pouco por toda a parte, incluindo em muitos dos clubes
e associações luso-canadianas, uma das quais tem vindo a
observar esta tradição desde os primórdios da sua fundação.

musical portuguesa, incluindo Pedro Abrunhosa e os Táxi.
O popular conjunto luso-canadiano seria solicitado a fazer
a sua intervenção logo após o jantar, para ajudar o público a
queimar as calorias da refeição com uma selecção de música,
ora de língua portuguesa, ora de êxitos internacionais que
foram desde o rock à música romântica.

A Noite das Bruxas – como é conhecido o Halloween em
Portugal – é uma data que desde há muitos anos se destaca
no Centro Cultural Português de Mississauga (CCPM) com
a realização de um concurso de máscaras; e há até quem diga
que de ano para ano a quantidade e a qualidade dos disfarces
e das fantasias que se apresentam continua a aumentar.
Não é de admirar, por isso, que cerca de três centenas de
convivas se tenham ali voltado a reunir para comemorar a
ocasião, muitos deles amigos ou sócios do clube, mas também
algumas pessoas que visitavam a colectividade pela primeira
vez ou que nela dão ainda os primeiros passos.

Mascarados de conhecidas personagens como o Popeye
e a Olívia Palito, os “minions” ou, mais genericamente, de
princesas, fantasmas, piratas e faraós egípcios, via-se de tudo
um pouco nesta festa, mas sobretudo bastante alegria.
Também o presidente do Executivo do CCPM, Tony de
Sousa, se juntou à folia, disfarçando-se de Fantasma da Ópera,
e até os Tabu – banda convidada para abrilhantar o serão –
alinharam com algumas referências a artistas e bandas da cena

Assim foram mantendo a pista de dança sempre cheia de
gente de todas as idades até ao intervalo, altura em que se
realizou então o esperado concurso de máscaras.
Os concorrentes foram desfilando em círculo, a começar
pelos mais pequenitos e depois pelos adultos, até o júri –
constituído por três elementos
da banda – chegar às suas
conclusões.
Da deliberação saíram vencedores na categoria infantil
um polícia, uma fantasma e
um bobo/arlequim, enquanto
na categoria de adultos os
premiados foram um grupo de
minions, uma noiva do Dia de
los Muertos e uma arlequim.
Já a poucos minutos da
meia-noite e após uma foto
de grupo, a festa prosseguiu

com a segunda parte do espectáculo dos Tabu, com mais
música para dançar.
O CCPM vai continuar bastante atarefado nas semanas
que se seguem, já que para além das suas actividades sempre
constantes e que incluem a celebração do São Martinho a 9
de Novembro e as comemorações do aniversário – com Porto

de Honra a 17 e jantar de gala
a 23 – vai realizar-se também
uma festa beneficente a favor
de uma criança luso-canadiana
doente.
Segundo Tony de Sousa,
esta festa foi adicionada ao
calendário para o dia 29 de
Novembro e consistirá de
uma noite de fado cuja receita reverte a favor da pequenita
Eva Batista, que sofre de Atrofia Muscular Espinal (AME) –
uma condição degenerativa para a qual existe um tratamento,
orçado em 2,8 milhões de dólares, mas o qual o Sistema de
Saúde (OHIP) não paga.
Entretanto, a propósito da habitual Noite de Marisco, que
este ano se realiza no próximo sábado (2), Tony de Sousa
adverte que a lotação já está esgotada, tendo por isso sido
adicionada ao calendário uma outra realização em Março do
ano que vem.
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CPLP – LUSOFONIA

Moçambique/Eleições:

Filipe Nyusi reeleito com 73% dos votos — oficial
O Presidente moçambicano, Filipe
Nyusi, foi reeleito à primeira volta para
um segundo mandato, com 73% dos
votos, anunciou no domingo a Comissão
Nacional de Eleições, na divulgação dos
resultados oficiais da votação de 15 de
Outubro.

Filipe Nyusi foi candidato da Frente
de Libertação de Moçambique (Frelimo),
partido no poder desde a independência.
Em segundo lugar ficou Ossudo
Momade, candidato da Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo),
principal partido da oposição, com
21,88%, e em terceiro Daviz Simango,
líder da Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), com 4,38%.
Mário Albino, candidato pela Acção
de Movimento Unido para Salvação
Integral (AMUSI), obteve 0,73%.
A abstenção foi de 49,26%, com o número de votantes a ascender a 6.679.008

de um total de 13.162.321 inscritos,
anunciou a CNE.
Os resultados foram anunciados numa
cerimónia pública em Maputo, em que
Abdul Carimo, presidente da CNE, leu
uma por uma as tabelas de resultados
de cada círculo eleitoral relativas a cada
eleição — presidenciais, legislativas e
provinciais.
Com os resultados de domingo, Filipe
Nyusi viu reforçado os resultados de há
cinco anos.
Na altura, quando que se candidatou
para suceder a Armando Guebuza, Nyusi
teve 57,03% dos votos e o seu principal
opositor, Afonso Dhlakama, antigo líder
da Renamo (falecido em Maio de 2018),
recolheu 36,61%, cabendo 6,36% dos
votos a Daviz Simango, do MDM.
Nestas eleições, Nyusi e a Frelimo
venceram com maioria absoluta nas três
eleições em todos os círculos eleitorais
— 11 no país, mais dois no estrangeiro
(África e Resto do Mundo).
No parlamento, a Frelimo reforça a
maioria e vai passar a ter mais de dois
terços dos lugares, cabendo-lhe 184 dos
250 deputados, ou seja, 73,6% dos lugares, restando 60 (24%) para a Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo) e
seis assentos (2,4%) para o Movimento
Democrático de Moçambique (MDM),
anunciou a CNE.
A Frelimo consegue mais 40 deputa-

dos que há cinco anos, a Renamo perde
29 e o MDM perde 11.
A maioria de dois terços é requerida
para aprovar alterações à Constituição,
para matérias referentes ao estatuto da
oposição, para a eleição do Provedor
de Justiça e ainda para accionar acções
penais contra o Presidente da República
ou impedir vetos presidenciais a leis
reexaminadas, lê-se na própria lei fundamental.
A Frelimo conseguiu ainda vencer com
maioria absoluta cada uma das eleições
para as assembleias provinciais, onde,
pela primeira vez, o governador é eleito
em vez de ser nomeado pelo poder central.
Em 2014, a Renamo tinha conseguido
conquistar a maioria dos lugares em três
das 10 assembleias provinciais do país,
na Zambézia, Tete e Sofala.
Os resultados não foram aceites pelos
partidos da oposição no parlamento,
Renamo e MDM, alegando fraude generalizada.
Ambas as forças políticas anunciaram
através dos seus órgãos, já há vários dias,
repúdio pela forma como decorreu o processo eleitoral e os seus representantes
na CNE, bem como alguns membros
da sociedade civil, votaram contra o
apuramento final.
Os resultados foram aprovados com
nove votos a favor e oito contra na reunião
de sexta-feira da CNE.

Terminal de cruzeiros para 200.000 turistas
em Cabo Verde vai custar 26,2 ME
O futuro terminal de cruzeiros da ilha cabo-verdiana de
São Vicente avança em 2020,
num investimento público
superior a 2.900 milhões de
escudos (26,2 milhões de
euros) em três anos, prevendo movimentar, anualmente,
200.000 passageiros.
A informação consta da
proposta de lei do Orçamento
do Estado para 2020, sendo
uma das mais emblemáticas
obras públicas projectadas
pelo Governo para o próximo
ano, já com uma dotação orçamental para o arranque da
empreitada de 972 milhões
de escudos (8,8 milhões de
euros).
Em 2021, o Governo prevê
uma dotação de 1.152 milhões
de escudos (10,4 milhões de
euros) para os trabalhos na
infra estrutura, acrescidos
de 779 milhões de escudos
(sete milhões de euros) em
2022, ano em que o terminal

de cruzeiros de São Vicente
deverá ficar concluído.
“O Governo pretende
transformar Cabo Verde
numa plataforma marítima,
devendo ser implementada a
Zona Económica Especial de
Economia Marítima, garantindo a inserção competitiva
de Cabo Verde na economia
regional e internacional”, lê-se no documento.
Acrescenta que “para atin-

gir esse objectivo, na ilha de
São Vicente será construído
um terminal de cruzeiros,
que terá impacto enorme nas
economias de São Vicente e
Santo Antão, assim como um
efeito indutor na economia de
Cabo Verde”.
A ilha de São Vicente vai
precisamente receber uma das
escalas da próxima edição
da Ocean Race, competição
internacional de navegação à

vela à volta do mundo, conforme anunciou em Setembro
pela organização da prova.
O actual porto do Mindelo
vai assim acolher os cerca de
60 barcos e veleiros que vão
estar em prova, na edição que
irá decorrer entre 2021 e 2022.
Cerca de 760 mil turistas visitaram Cabo Verde
em 2018, sendo a meta do
Governo chegar a um milhão
de turistas no arquipélago em
2021.
Ainda no domínio marítimo, está previsto no
Orçamento de 2020 uma dotação de 688 milhões de escudos
(6,2 milhões de euros) para
o projecto de modernização
e expansão do porto da ilha
do Maio.
Já a ilha do fogo receberá um investimento de 137
milhões de escudos (1,2 milhões de euros) a aplicar na
beneficiação do aeródromo
de São Filipe.

Bolsonaro oferece camisola
do Flamengo ao Presidente
chinês Xi Jinping
O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ofereceu ao
homólogo chinês uma camisola do clube de futebol
Flamengo, que é treinado pelo português Jorge Jesus.
“Esse é o melhor time do Brasil na actualidade”, afirmou
Jair Bolsonaro, que se diz adepto do Botafogo e Palmeiras.
O Flamengo, o maior clube brasileiro, está à frente do
campeonato e esmagou esta semana o Grémio, por 5-0,
conquistando, 38 anos depois, um lugar na final da Taça
Libertadores.
Depois daquele resultado, Bolsonaro considerou que
“todo o Brasil é Flamengo” e disse ter a certeza que os
1.300 milhões de chineses vão apoiar a equipa do final
do próximo mês, quando disputar a final da Libertadores.
Xi Jinping, que é também secretário-geral do Partido
Comunista Chinês, é um conhecido adepto do futebol, e
estabeleceu já três objectivos para a China na modalidade:
qualificar-se para a fase final do mundial, organizar um
mundial e vencê-lo, em meados deste século.
País mais populoso do mundo, com quase 1.400 milhões
de habitantes — mais do dobro de toda a União Europeia
—, a China ocupa o 75.º lugar do ‘ranking’ da FIFA, atrás
de Cabo Verde, Burkina Faso e muitas outras pequenas
nações em vias de desenvolvimento. A única participação
do país asiático num mundial foi em 2002.
Dezenas de jogadores brasileiros jogam em clubes
chineses e um deles, o avançado Elkeson, tornou-se este
mês o primeiro futebolista sem ascendência chinesa a
jogar pela selecção da China, ilustrando a nova estratégia
das autoridades chinesas de recorrer à naturalização de
jogadores estrangeiros para elevar a competitividade da
equipa nacional.
O Presidente brasileiro realizou sexta-feira a sua
primeira visita de Estado à China, onde foi recebido no
Grande Palácio do Povo, no centro de Pequim, com uma
cerimónia de boas vindas com guarda de honra, salvas de
canhão e os hinos nacionais de cada um dos dois países
tocados por uma banda militar.

Ramos Horta diz que português está a sobreviver
muito mais do que se esperava em Timor-Leste
O antigo chefe de Estado de Timor-Leste José Ramos
Horta sublinhou a “seriedade” de Portugal quando se optou
pelo português como língua oficial no país, notando que a
língua evoluiu muito mais do que se esperava.
Numa resposta a uma pergunta durante uma “entrevista de vida” realizada no âmbito da terceira edição da
Morabeza - Festa do Livro, promovido na cidade da Praia
pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de
Cabo Verde, Ramos-Horta referiu que o português é um
dos três pilares da identidade timorense, a par da língua
nacional tétum e da religião católica.
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Breves do Desporto
Portugal vence grupo da Ronda Principal
de apuramento para o Mundial de futsal
A selecção portuguesa de futsal, que já estava apurada
para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de
2020, venceu o Grupo 8 da Ronda Principal, ao impor-se
por 4-1 à República Checa, em Viseu.

Benfica goleia Marítimo e continua
só com vitórias na Liga feminina
O Benfica manteve-se no domingo100% vitorioso e sem
golos sofridos na Liga feminina de futebol, ao golear fora o
Marítimo por 5-0, em encontro da quinta jornada da prova.

Orlando Terranova vence Baja de Portalegre
e Tiago Reis é campeão nacional
O argentino Orlando Terranova (Mini John Cooper)
venceu a Baja de Portalegre, sagrando-se campeão mundial
de todo-o-terreno, enquanto Tiago Reis (Mitsubishi Racing
Lancer) é o novo campeão nacional da especialidade, graças
ao sexto posto final.

Viana do Castelo quer criar centro de alto
rendimento para a vela
O presidente da Câmara
de Viana do Castelo vai
apresentar ao novo Governo
o projecto de criação de um
centro de alto rendimento
para a vela nas instalações
do clube local.
José Maria Costa, que
falava durante a conferência
de imprensa de apresentação
do VI Troféu Cidade de Viana
do Castelo, que vai juntar
180 jovens de oito países
num Meeting Internacional
de Optimist, adiantou que o
projecto a apresentar ao ministro com tutela do Desporto
pretende “detectar novos talentos naquela modalidade”.

“O que o presidente da
Federação de Vela defendeu
é que, fruto do trabalho que
Viana do Castelo tem vindo
a desenvolver nesta modalidade, conjuntamente com a
cidade de Vigo, Galiza, na
formação de jovens, fazia
todo sentido que ficasse aqui
instalado um centro de alto
rendimento para a promoção e
detecção de talentos jovens”.
O autarca adiantou que,
com o apoio da federação
galega da modalidade, técnicos da autarquia de Viana
do Castelo deslocaram-se
ao município de Vilagarcía
de Arousa, na província de

Sandro Mendes deixa comando técnico do Vitória
de Setúbal
O treinador Sandro Mendes deixou o comando técnico
do Vitória de Setúbal, anunciou o clube sadino, 13.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

O avançado Rafa sofreu uma desinserção do tendão médio
adutor no encontro da terceira jornada da Liga dos Campeões
de futebol, diante do Lyon, informaram os ‘encarnados’, e
deverá desfalcar o Benfica durante alguns meses.

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu
em casa o CSA por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da liga
brasileira de futebol, que lidera com 10 pontos de vantagem
sobre o campeão Palmeiras.

Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, empata
na visita ao Newcastle
O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno
Espírito Santo, somou o segundo empate 1-1 seguido na
Liga inglesa de futebol, na visita ao Newcastle, em jogo
da 10.ª jornada da prova.

Young Boys sobe à liderança do campeonato suíço
O Young Boys, adversário do FC Porto na Liga Europa
de futebol, subiu à liderança do campeonato suíço, ao vencer por 4-2 na recepção ao Thun e beneficiar da derrota do
Basileia, anterior comandante, na 12.ª jornada.

Besiktas vence ‘clássico’ da Turquia diante
do Galatasaray
O Besiktas, próximo adversário do Sporting de Braga na
Liga Europa de futebol, venceu domingo por 1-0 o ‘clássico’
diante do Galatasaray, da nona jornada do campeonato turco.

África do Sul bate Gales e está pela terceira vez
na final do Mundial de râguebi
A África do Sul qualificou-se pela terceira vez para a
final do Mundial de râguebi, para reeditar no sábado a final
de 2007 com a Inglaterra, ao vencer o País de Gales por
19-16, em Yokohama, Japão.

Distracção rouba pódio a Tiago Monteiro
na corrida japonesa do WTCR
Uma distracção de Tiago Monteiro (Honda) roubou ao
piloto português a possibilidade de subir ao pódio pela
segunda no fim de semana na ronda japonesa da Taça do
Mundo de Carros de Turismo (WTCR).
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da pelo Clube de Vela de
Viana do Castelo, com
o apoio da Associação
Regional de Vela do Norte,
Associação Portuguesa da
Classe Internacional Optimist
(APCIO) e da Câmara de
Viana do Castelo.

O Meeting Internacional
contou com a participação
de jovens velejadores de
Portugal, Espanha, Letónia,
Estónia, Irlanda, Angola,
África do Sul e Índia, numa
comitiva que integrou quatro
centenas de pessoas.

II LIGA
7.ª JORNADA

I LIGA
8.ª JORNADA

Resultados e classificação

Resultados e classificação

- Sábado, 26 Out:
Penafiel – Académica,
0-0
FC Porto – Vilafranquense,
1-1
Benfica B – Nacional,
1-0
Feirense – Mafra,
1-2
Casa Pia – Académico de Viseu, 2-3
Domingo, 27 Out:
Sporting da Covilhã – Cova da Piedade, 1-0
Estoril Praia – Oliveirense,
3-0
Varzim - Desportivo de Chaves, 2-1
Farense – Leixões,
1-0

- Sexta-feira, 25 Out:
Paços de Ferreira – Rio Ave,
0-0
- Sábado, 26 Out:
Gil Vicente – Portimonense,
1-1
Belenenses – Desportivo das Aves, 3-2
Vitória de Setúbal – Marítimo, 0-0
Moreirense – Boavista,
1-1
- Domingo, 27 Out:
Tondela – Benfica,
0-1
FC Porto – Famalicão,
3-0
Sporting – Vitória de Guimarães, 3-1
- Segunda-feira, 28 Out:
Sporting de Braga – Santa Clara, 20:15

Programa e resultados 8.ª jornada:

Rafa sofreu desinserção do tendão médio adutor

Flamengo, de Jorge Jesus, vence CSA e cimenta
a liderança no Brasil

SEM IGUAL

O autarca socialista explicou que a criação do futuro
centro de alto rendimento,
projecto que integrará o Plano
de Actividades e Orçamento
da autarquia para 2020, implicará a ampliação das actuais
instalações do clube de vela,
situado na frente ribeirinha
da cidade, para “acomodar”
a nova estrutura, cujo investimento não quantificou.
José Maria Costa recordou que o projecto que vai
apresentar ao Governo foi
anunciado, em 2018, em
Viana do Castelo, pelo presidente Federação Portuguesa
de Vela.

Pontevedra, “para ver como
funciona” o centro de vela
local para “tirar ideias” para
o novo projecto a realizar “em
parceria com a Federação
Portuguesa de Vela.
O Centro de Alto
Rendimento da modalidade
a criar em Viana do Castelo
será o segundo do país, sendo
que já existe um em Cascais.
O VI Troféu Cidade de
Viana do Castelo decorreu
entre sexta-feira e domingo, sendo que o Meeting
Internacional de Optimist
contou com a presença de 180
atletas de oito países.
A prova foi organiza-

- Sábado, 5 Out:
Académica – Benfica B,
1-0
- Sábado, 12 Out:
Desportivo de Chaves – Estoril Praia, 2-0
Leixões – Casa Pia,
1-0
- Domingo, 13 Out:
Cova da Piedade – Farense,
0-2
Vilafranquense – Oliveirense,
3-2
- Quarta-feira, 30 Out:
Nacional – Varzim, 15:00
Académico Viseu – FC Porto B, 15:00
- Sábado, 19 Nov:
Penafiel – Feirense, 17:15
- Domingo, 13 Out:
Mafra – Sporting de Covilhã, 17:15
Classificação:
			
1 SPORTING COVILHÃ
2 FARENSE
3 NACIONAL
4 ESTORIL PRAIA
5 LEIXÕES
6 ACADÉMICO VISEU
7 DESPORTIVO CHAVES
8 MAFRA
9 PENAFIEL
10 BENFICA B
11 FEIRENSE
12 ACADÉMICA
13 VARZIM
14 FC PORTO B
15 VILAFRANQUENS		
16 COVA PIEDADE
17 OLIVEIRENSE
18 CASA PIA

P
18
18
17
15
14
12
12
11
10
10
9
9
9
7
7
6
5
4

Programa da 9.ª jornada, 28 out:
- Sábado, 5 Out:
Desportivo das Aves – Tondela, 0-1
- Quarta-feira, 30 Out:
R io A ve – M o reirens e, 17 :0 0
Marítimo – FC Porto, 18:45
Vitória de Guimarães – Belenenses, 20:00
Benfica – Portimonense, 20:15
Famalicão – Gil Vicente, 21:00
- Quinta-feira, 31 Out:
Paços de Ferreira – Sporting, 19:45
Boavista – Sporting de Braga, 20:15
Santa Clara – Vitória de Setúbal, 20:15
Classificação após oito jogos:
			
P
1 FC PORTO
21
2 BENFICA
21
3 FAMALICÃO
19
4 SPORTING
14
5 VITÓRIA GUIMAR
12
6 BOAVISTA
12
7 TONDELA
12
8 RIO AVE
11
9 SANTA CLARA
11
10 MARÍTIMO
9
11 MOREIRENSE
8
12 SPORTING BRAGA
8
13 BELENENSES
8
14 VITÓRIA SETUBAL
8
15 GIL VICENTE
7
16 PORTIMONENSE
6
17 PAÇOS FERREIRA
5
18 DESPORTIVO AVES
3

CAMP. DE PORTUGAL (Fase Manutenção, 8.ª jornada) - Resultados e classificações
SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

SÉRIE D

AD Oliveirense – Sporting de Braga B, 0-1
Desportivo Chaves (satélite) – Vizela, 1-3
Berço – Vitória de Guimarães B, 2-0
Montalegre – Merelinense,
3-4
Cerveira – Pedras Salgadas,
0-1
São Martinho – Mirandela,
1-2
Câmara de Lobos – Marítimo B, 0-1
Bragança – Fafe,
0-0
União da Madeira – Maria Fonte, 2-3

Pedras Rubras – Felgueiras,
3-2
Gondomar – Paredes,
0-1
Coimbrões – Sporting de Espinho, 0-3
Sanjoanense – Lusitânia Lourosa, 3-1
Vila Real – Amarante,
0-2
Lusita Vildemoinhos – Valadares Gaia, 2-1
Castro Daire – Canelas 2010, 1-0
Ginásio Figueirense – Arouca, 0-2
Leça – Trofense,
0-0

União Leiria – Benfica Castelo Branco, 1-0
Fontinhas – Oleiros,
0-1
Fátima – Condeixa,
3-1
Anadia – Torreense,
0-0
Oliveira Hospital – Marinhense, 1-0
Beira-Mar – Ideal,
4-0
Águeda – Vitória Sernache, 1-1
União Santarém – Praiense, 1-4
Caldas – Sertanense,
0-0

Fabril – Amora,
2-3
Mineiro Aljustrelense – Sintrense, 2-2
Louletano – Real,
0-0
Esperança Lagos – Oriental,
0-1
Alverca – Pinhalnovense,
1-2
Lusitano de Évora - 1.º Dezembro, 2-1
Sacavenense – Loures,
0-2
Sintra Football – Armacenenses, 1-1
Olímpico Montijo – Olhanense, 0-0

Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
			
P
			
P
			
P
			
P
1VIZELA
21
1AROUCA
19
1 OLHANENSE
19
1BEIRA-MAR
16
2 MERELINENSE
17
2 LUSITÂNIA LOUROSA
17
2 ALVERCA
17
2 PRAIENSE
15
3 VIT GUIMARÃES B
16
3 LEÇA
17
3 LOULETANO
17
3 TORREENSE
15
4 MONTALEGRE
16
4 SANJOANENSE
16
4 REAL
15
4 ÁGUEDA
13
5 SPORTIN BRAGA B
16
5 SPORTING ESPINHO
15
5 1º DEZEMBRO
15
5 SERTANENSE
12
6 FAFE
14
6 LUSIT. VILDEMOINHOS
15
6 PINHALNOVENSE
13
6 CALDAS
12
7 SÃO MARTINHO
13
7 VALADARES GAIA
13
7 LOURES
11
7 FÁTIMA
12
8 MIRANDELA
13
8 CANELAS 2010
12
8 ORIENTAL
11
8 UNIÃO LEIRIA
11
9 MARIA FONTE
13
9 PAREDES
12
9 AMORA
10
9 BENFICA CASTELO BRANCO 11
10 MARÍTIMO B
10
10 FELGUEIRAS
10
10 SINTRENSE
10
10 OLEIROS
10
11 BRAGANÇA
9
11 COIMBRÕES
10
11 SINTRA FOOTBALL
10
11 ANADIA
10
12 BERÇO
8
12 PEDRAS RUBRAS
9
12 SACAVENENSE
10
12 OLIVEIRA HOSPITAL
9
13 UNIÃO DA MADEIRA
8
13 AMARANTE
7
13 ARMACENENSES
10
13 UNIÃO SANTARÉM
8
14 PEDRAS SALGADAS
7
14 GINÁSIO FIGUEIRENSE
7
14 LUSITANO GINÁSIO
7
14 MARINHENSE
7
15 AD OLIVEIRENSE
5
15 CASTRO DAIRE
7
15 OLÍMPICO MONTIJO
6
15 VITÓRIA SERNACHE
7
16 CERVEIRA
5
16 GONDOMAR
5
16 ESPERANÇA LAGOS
6
16 CONDEIXA
5
17 CÂMARA LOBOS
4
17 TROFENSE
5
17 FABRIL
4
17 IDEAL
5
18 DESPORTIVO CHAVES (sat) 2
18 VILA REAL
4
18 ALJUSTRELENSE
3
18 FONTINHAS
5
Programa da 9.ª Jornada (3 Nov):

Programa da 9.ª Jornada (3 Nov):

Fafe – União da Madeira
Vizela – Cerveira
Maria Fonte – Montalegre
Vitória Guimarães B – AD Oliveirense
Pedras Salgadas – Câmara de Lobos
Berço – Desportivo Chaves (satélite)
Mirandela – Merelinense
Marítimo B – São Martinho
Sporting de Braga B – Bragança

Arouca – Leça
Felgueiras – Vila Real
Trofense – Coimbrões
Paredes – Sanjoanense
Amarante – Castro Daire
Gondomar – Pedras Rubras
Valadares Gaia – Sporting de Espinho
Canelas 2010 – Lusitano Vildemoinhos
Lusitân Lourosa – Ginásio Figueirense

Programa da 9.ª Jornada (3 Nov):
Oleiros – Fátima
Torreense – Águeda
Condeixa – União de Leiria
Marinhense – Beira-Mar
Vitória Sernache – Caldas
Oliveira Hospital – Anadia
Praiense – Benfica de Castelo Branco
Sertanense – União Santarém
Ideal – Fontinhas

Programa da 9.ª Jornada (3 Nov):
Armacenenses – Olímpico Montijo
Sintrense – Alverca
Olhanense – Fabril
Real – Esperança Lagos
Pinhalnovense – Sacavenense
Louletano – Mineiro Aljustrelense
1.º Dezembro – Amora
Loures – Lusitano de Évora
Oriental – Sintra Football
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Sporting chega à zona europeia com triunfo
sobre o Vitória de Guimarães
Os golos de Jesé — uma
estreia —, Acuña e Coates
colocaram o Sporting no
quarto lugar da I Liga de futebol, ‘selando’ o triunfo por
3-1 na recepção ao Vitória de
Guimarães, em jogo da oitava
jornada.
Jesé aproveitou da melhor
forma a estreia na titularidade
ao abrir o marcador, aos 29
minutos, num momento em
que o Vitória de Guimarães
até estava a dominar e, aos 32,
Acuña, com o 2-0, ‘matou’ as
aspirações forasteiras.
Léo Bonatini ainda reduziu, aos 67 minutos, mas
Coates acabaria por fixar o
resultado, aproveitando um
erro do guarda-redes Miguel
Silva, aos 74, o que permitiu
ao Sporting subir ao quarto
lugar, com 14 pontos, mais
dois do que o Guimarães,
quinto colocado.
Em mês de luta contra o
cancro da mama, todos os jogadores entraram acompanhados por mulheres que sofreram
deste problema de saúde.
O capitão Bruno Fernandes
subiu ao relvado do Estádio
José Alvalade acompanhado
de Dolores Aveiro, mãe de
Cristiano Ronaldo.
O espaço destinado às
claques Juve Leo e Directivo
XXI, no topo sul, foi ocupado

por sócios ‘tipo A’ e pelos núcleos. Ainda assim foi visível
a presença das claques, tendo
sido atirada uma tocha para
o relvado, aos 20 minutos, e
dirigidas palavras de ordem
contra a direcção presidida
por Frederico Varandas.

por e novamente Vietto, aos 32
minutos, encontrou uma nesga
de terreno no sector defensivo
vimaranense e serviu Acuña
para o 2-0.
O Guimarães não desarmou, manteve o pendor
atacante, mas o melhor que

traduziu-se num maior desequilíbrio nos flancos. O
Sporting recuou e permitiu
aos forasteiros crescerem no
terreno, recuperando facilmente a bola.
Aos 67 minutos, Davidson,
na área do Sporting, rodou

Como resposta, os restantes
adeptos presentes no estádio
assobiaram este comportamento.
Apesar das tentativas
de André Almeida e Léo
Bonatini, aos dois e 28 minutos, foi o Sporting o primeiro
a chegar ao golo, na sequência
de uma jogada iniciada por
Vietto, que isolou Jesé, aos
29, tendo o espanhol ‘pegado’ na bola e contornado o
guarda-redes Miguel Silva,
para fazer o 1-0.
Ainda os comandados de
Ivo Vieira se estavam a recom-

conseguiu, antes do intervalo,
foi um cabeceamento de Lucas
Evangelista para as mãos do
guarda-redes Renan Ribeiro.
A abrir a segunda parte,
uma jogada dividida entre o
guarda-redes Miguel Silva e
Bruno Fernandes obrigou o
árbitro Artur Soares Dias a
consultar as imagens do VAR.
O juiz portuense acabaria
por não considerar grande
penalidade.
Os vimaranenses mantiveram pressão alta e a entrada
de João Carlos Teixeira para
o lugar de André Almeida

sobre Coates e, colocando a
bola ao segundo poste, serviu
Léo Bonatini para o 2-1.
Na resposta, o Sporting
chegou ao 3-1, por intermédio
de Coates. O uruguaio recebeu
a bola de um livre cobrado por
Acuña, e aproveitou uma defesa incompleta de Miguel Silva
para recolocar o Sporting a
vencer por dois golos.
Até ao final, destaque para
a estreia na I Liga do jovem
Rodrigo Fernandes, de 18
anos, que tem vestido a camisola da equipa de sub-23
do Sporting.

FC Porto ‘rouba’ liderança ao Famalicão
com vitória inquestionável
O FC Porto retirou ao Famalicão a liderança da I Liga portuguesa de futebol,
ao vencer a equipa minhota por 3-0, em
partida da oitava jornada, partilhando
agora o comando do campeonato com
o rival Benfica.

o jogo 300 como treinador, até surpreendeu com algumas mexidas invulgares na
equipa, deixando jogadores como Alex
Telles ou Zé Luís no banco de suplentes,
apostando na titularidade Mbemba e
Soares e num desenho táctico de 4x3x3.

Os ‘dragões’, que colocaram também
um ponto final à invencibilidade dos
famalicenses na prova, foram superiores
ao longo de todo o desafio e beneficiaram de erros crassos dos visitantes,
construindo o triunfo com os golos de
Luís Diáz, aos 45 minutos, Soares, aos
73, e Fábio Silva, aos 88.
Com este triunfo, o sétimo consecutivo na prova, os ‘azuis e brancos’ saltam
para a liderança do campeonato, com os
mesmos 21 pontos do Benfica.
Já o Famalicão, que vinha de quatro
vitórias consecutivas na I Liga, desceu
para o terceiro lugar do campeonato,
ficando com os mesmos 19 pontos, a
dois dos novos comandantes.
O técnico do FC Porto, Sérgio
Conceição, que completou no domingo

As alterações não beliscaram uma
entrada aguerrida dos ‘dragões’, perante
um Famalicão que, nos minutos iniciais,
pareceu ceder à pressão de carregar a
liderança da Liga, não conseguindo
estancar as investidas dos locais.
Logo nos primeiros 15 minutos, a
formação portista teve três boas chances para se adiantar no marcador, num
cabeceamento de Soares e dois remates
de Uribe, que erraram na pontaria.
O Famalicão ia tentando recuperar
a organização que tem dados frutos
neste arranque de campeonato e, apesar
de conseguir esboçar alguns contra-ataques, falhava na definição.
Um remate de Fábio Martins, de
longe, que o guarda-redes Marchesin
respondeu com defesa atenta, acabou

por sublinhar o maior atrevimento da
equipa minhota.
Sem se atemorizar com a investida, os
‘azuis e brancos’ não largaram a atitude
feroz, que foi sendo repelida pela defesa
visitante, até aos 45 minutos, quando
um erro deitou tudo a perder para os
famalicenses.
Patrick William, quando tentava
armar um contra-ataque dos minhotos,
entregou a bola a Otávio, que lançou
Corona e fez parceria com Luís Diaz,
permitindo ao colombiano chegar sem
oposição à baliza para apontar 1-0, com
que se chegou ao intervalo.
Numa posição mais confortável, os
‘dragões’ regressaram para o segundo
tempo com menor ‘rotação’, mas sem
abdicar do controlo do jogo, frisando-o
num remate de Corona, um pouco ao
lado, aos 57 minutos.
O Famalicão não mostrava argumentos para reagir à contrariedade e, apesar
de o técnico João Pedro Sousa ter tentado
corrigir, com algumas alterações na
equipa, o resultado foi inócuo.
Acabou, por isso, por não surpreender o segundo golpe do FC Porto, que
aproveitou mais um mau passe dos
minhotos, para que Soares arrancasse
e beneficiasse de alguns ressaltos até
conseguir rematar para o 2-0, aos 73
minutos.
Com o dilatar da desvantagem, o
Famalicão não mais conseguiu reagir
e já aos 88 voltou a complicar-se, em
mais uma má reposição, desta feita pelo
guarda-redes Defendi, que permitiu a
Fábio Silva estrear-se a marcar na I
Liga, fixando o 3-0 final.

Benfica arranca vitória
suada em Tondela
com golo de Ferro
O campeão Benfica arrancou uma vitória suada na visita
ao Tondela, valendo-lhe um golo solitário do jovem central
Ferro, na primeira parte, em encontro da oitava jornada da
I Liga de Futebol.
No Estádio João Cardoso, o jogo começou equilibrado,
mas o Benfica foi mais feliz, com um golo aos 19 minutos,
por Ferro, de cabeça, sem tirar os pés do relvado, após um
canto marcado na esquerda pelo espanhol Grimaldo.
A equipa da casa criou oportunidades, mas o resultado
manteve-se inalterado, com uma segunda parte ‘cinzenta’
e sem grandes ocasiões de golo dos dois lados.
O Benfica, com Taarabt e Gabriel no meio campo,
apresentou-se na casa do Tondela com Pizzi mas, sem o
lesionado Rafa e com André Almeida em vez de Tomás
Tavares na lateral direita, em comparação com o jogo para
a Liga dos Campeões, frente ao Lyon.
Foi dos pés de Pizzi que surgiu o primeiro sinal de perigo
da equipa da Luz, aos dois minutos, e André Almeida, na
direita, ia criando algumas situações de perigo com passes
rasteiros para a grande área dos viseenses, mas sem ninguém
para dar consequência.

A primeira grande oportunidade do jogo surgiu do
lado da equipa da casa, aos nove minutos, com Murillo,
na sequência de um contra-ataque rápido, a libertar para
Denilson, que, isolado na grande área, rematou para uma
defesa apertada de Vlachodimos.
Logo de seguida, foi o extremo Xavier a rematar fora da
área para outra boa defesa do guarda-redes internacional
grego.
Apesar dos sinais positivos do Tondela, que procurava
jogar de igual para igual, foi o Benfica a chegar ao golo,
aos 19 minutos, na sequência de um canto marcado por
Grimaldo, com o jovem central Ferro a cabecear com êxito.
Durante o resto da primeira parte, não se registaram
grandes oportunidades, apesar de o Tondela mostrar-se
sempre destemido, a pressionar a equipa visitante e a
procurar aproveitar os erros e perdas de bola do sector
defensivo do Benfica.
Denilson ainda tentou aproveitar um desses erros, mas
rematou sem força e para as mãos de Vlachodimos, antes
do final da primeira parte.
O Benfica começou a segunda parte com dificuldades em
construir jogo, perante um Tondela a continuar a pressionar
alto e a conseguir impedir a equipa treinada por Bruno
Lage de sair a jogar.
Apesar disso, não surgiram grandes oportunidades, quer
para a equipa da casa quer para os visitantes, numa segunda
metade do jogo ‘cinzenta’ e ‘morna’.

Internacional português Nani vai realizar
dois jogos solidários em Cabo Verde
O futebolista Nani vai estar em Cabo Verde em Novembro
para realizar dois jogos solidários no país, anunciou o próprio jogador. “Muito feliz por anunciar o evento que vou
realizar em Cabo Verde, já no próximo mês”, publicou Nani
na sua página no Facebook, juntamente com um cartaz, no
qual indica que vai estar no país de 2 a 9 de Novembro.
O jogador com ascendência cabo-verdiana adiantou que o
primeiro jogo será em 3 de Novembro, na ilha de Santiago,
com o Sporting da Praia, enquanto o segundo será quatro
dias depois, na ilha de São Vicente, com o Mindelense.
O evento conta com apoio da actual equipa do Nani
(Orlando City, dos Estados Unidos), do Governo de Cabo
Verde, de Sporting Clube de Portugal, Sporting da Praia,
Mindelense de São Vicente e empresas cabo-verdianas.
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Espetada de vitela à madeirense

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

Não deixe de pôr em prática tudo o que programou e não tema abraçar novos sonhos ou desafios. A sua conjuntura está pautada por sinais que
deve acolher. Vai sentir-se bem e calmo. Na saúde, tendência a pequenas lesões em particular nos
membros inferiores.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

A conjuntura desta semana é forte, sentirá maior
segurança pessoal e energia capazes de enfrentar
e levar de vencida todos os obstáculos. Poderá
sentir-se mais seguro no que diz respeito a condições de trabalho, pode passar de uma situação
instável para uma situação com mais futuro.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

A semana é totalmente positiva. A conjuntura vai
atenuar efeitos negativos que podem ocorrer na
sua vida, que em todas as circunstâncias, serão de
fraca intensidade. Faça força para fazer prevalecer as suas opiniões, que são realmente inovadoras. Tenha mais atenção à sua coluna vertebral.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

A conjuntura deixa Caranguejo graças às suas
fortes energias, trabalho e persistência, vencer
obstáculos, derrubar adversários e obter vitórias
saborosas. Poderá passar por alguma instabilidade interior, uma vontade irracional de mudança
ou de rebeldia, mas o bom senso reinará.

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g vitela
400 g cebola
10 dentes de alho
1 c.café sal
4 espetos
3 c. de sopa azeite
250 g farinha de milho
1 l água
2 c. de sopa azeite

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

Tente promover alguns momentos para pensar
em soluções mais concertadas, necessita equacionar novas estratégias. A semana corresponde
a um período de preparação para tempos futuros.
Tente combater alguma apatia ou acomodação no
sector afectivo.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

A evolução dos acontecimentos tende a ser pouco
compatível com os seus desejos, quer nos objectivos quer nos prazos. Encontre estratégias para
superar impedimentos. As relações tendem a
passar por dificuldades em função de oscilações
comportamentais.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

Aceite, aprecie e desfrute aquilo que lhe é oferecido sem qualquer tipo de reserva. Saber ouvir
é uma das melhores formas de não laborar num
erro. Evite ser doentio ou pessimista. Relações
com o círculo habitual podem ser bruscamente
alteradas. Alguma tristeza e decepção.

CONFECÇÃO:
Corte a carne em cubos, tendo o cuidado de manter a gordura.
Descasque e corte as cebolas em gomos e vá espetando a
carne nos espetos, alternando com os gomos de cebola.
Esfregue as espetadas com um preparado de sal e 6 dentes
de alho esmagados num almofariz.
Leve as espetadas a grelhar, virando-as regularmente, de
forma a assarem de todos os lados.
Prepare os fritos de milho: numa panela, leve ao lume a
água com o sal e o azeite. Adicione a farinha de milho e deixe
cozer durante 10 minutos, mexendo sempre.
Retire do lume e coloque num tabuleiro. Deixe arrefecer.
Corte pequenos cubos e frite-os em azeite bem quente.
Na altura de servir, pincele as espetadas com uma mistura
de azeite e os restantes 4 dentes de alho esmagados.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

Semana de grandes tensões pessoais, agravadas
por influências exteriores igualmente negativas.
A conjuntura é de insatisfação. Tende a erros
provocados por análise precipitada das circunstâncias. A paixão marca a semana, mas de uma
forma pouco serena.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

A conjuntura traz movimentação e surpresas.
Subitamente novos acontecimentos e emoções
povoam a sua vida. Bom momento afectivo, onde
um possível conhecimento poderá alterar o seu
futuro. Os filhos poderão estar no centro das suas
preocupações.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

As conquistas e os êxitos pessoais estão ao seu
alcance se aplicar todas as suas potencialidades.
Por vezes pode sentir alguma falta de apoio, mas
deve seguir em frente. Mostre-se mais receptivo
e activo a trabalhos pedidos por superiores ou colegas, acabará por ser compensador.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

A conjuntura marca uma semana irregular para
Aquário que deve desenvolver posturas confiantes. Vai ter de lutar e expressar com intensidade e
convicção o que sente para poder atingir o retorno que anseia. Na saúde, esta semana apresenta
alguns sintomas de cansaço.

A loira vai ao médico com vontade de emagrecer, então o médico dá-lhe a
seguinte recomendação:
– A senhorita come normal por dois dias, e salta o terceiro dia, come normalmente por mais dois dias, e salta o terceiro dia, e assim por diante; eu
garanto que vai perder pelo menos cinco quilos no próximo mês.
No mês seguinte a loira volta para o consultório vinte quilos mais magra,
e o médico abismado diz-lhe:
– Nossa! Vejo que a senhorita seguiu as minhas recomendações à risca.
E a loira:
– Sim, mas tenho de dizer que quase morri.
O médico pergunta:
– De fome?
E a loira responde:
– Não doutor, de tanto saltar!

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

A conjuntura permite viver uma semana forte e
construtiva. Dos recursos disponíveis tirará o melhor partido. Podem agravar-se desentendimentos
e dificuldades familiares. evolução da vida económica e profissional afigura-se estimulante. Na
saúde será positivo passear ou viajar.

Pensamento da Semana
“Dois bons princípios de vida: a nossa
indiferença e paz perante o que pensam acerca
de nós; e, a tranquilidade de nunca termos de
julgar ninguém.”
- José Luís Nunes Martins (n. 14 Mar 1971), filósofo português

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

***
O Elias e o Jeremias estão a escalar uma montanha quando, de repente, o
Elias pisa em falso e cai lá de cima, desaparecendo no abismo.
Imediatamente o Jeremias contacta-o pelo Walkie-talkie:
– Allô… Allô… Estáss bem?
– Sim, estou bem!
– Partiste algum osso?
– Não, nenhum!
– Então volta a subir, que eu espero!
– Não posso! Ainda estou a caiiiirrrrrrrrrrr!
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CLUBES & ASSOCIAÇÕES
ACAPO
337 Symington Avenue, suite 203, Toronto. Tel: 416-536-5961
Terça-feira, 5 de Novembro: Reunião do Conselho de Presidentes, às
19h30, na Casa do Alentejo (1130 Dupont St.).
AMIGOS DA RIBEIRA QUENTE DE ONTÁRIO
Sábado, 9 de Novembro: 7.º Convívio, às 18h00, no Renaissance By The
Creek (3045 Southcreek Rd. , Mississauga). Presença de várias entidades do
Concelho da Povoação e da Junta da Freguesia da Ribeira Quente. Actuações
de Além Mar e de Emanuel Silva, vindo da Ribeira Quente. Informações:
416-717-3884, 416-787-1536 ou 416-760-0292.
AMOR DA PÁTRIA COMMUNITY CENTRE
1136 College Street, Toronto. Tel.: 416-535-2696
Sábado, 2 de Novembro: Matança do Porco. Música com DJ Five Star.
ASSOCIAÇÃO MIGRANTE DE BARCELOS
2079 Dufferin Street, Toronto. Tel: 416-652-6354
Sábado, 16 de Novembro: Noite de São Martinho, às 19h00, na Casa da
Madeira (1621 Dupont St.). Actuação de Vitor Martins e Duo Dose Dupla.
Informações: 647-949-1390, 647-781-2061 ou 416-831-8521.
CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766
Domingo, 3 de Novembro: Missa, às 12h00, por alma dos sócios já falecidos, na igreja da Sta. Maria dos Anjos (1481 Dufferin St.). Sexta-feira,
8 de Novembro: S. Martinho e Noite de Fados, às 19h30, com os fadistas
Manuel Silva, Teresa Santos e Avelino Teixeira, acompanhados dos guitarristas de Hernâni Raposo.
CASA DOS AÇORES DO ONTÁRIO
1136 College Street, Toronto.Tel.: 416-603-2900
Sábado, 9 de Novembro: 34.º Aniversário. Música com DJ New Edition
Entertenaiment. Sábado, 23 de Novembro: Noite Regional. Música com
DJ Ellite Sounds Entertenaiment.
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA
53 Queen Street Norte, Mississauga.Tel: 905-286-1311
Sábado, 9 de Novembro: Baile de São Martinho. Música a cargo de
Unique Touch.
COMIS. DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA LUZ - S.MATEUS
Igreja São Mateus – 706 Old Weston Road, Toronto. Tel.: 416-653-7191
Sábado, 9 de Novembro: Matança do Porco. Actuação do conjunto SoNos.
Informações: 416-457-2196 ou 416-588-4506.
FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE
60 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-531-9971
Sábado, 16 de Novembro: Noite de Fado, às 19h00, com actuações de
Teresa Santos, Carmen Moscatel e Luís Ferras acompanhados pelos guitarristas Manuel Moscatel, Januário Araújo e João Carlos Silva.
FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE TORONTO
545 Rogers Road, Toronto. Tel.: 416-726-1817
Sábado, 9 de Novembro: 32.º Aniversário. Informações: 416-2006709.
GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367
Sábado, 2 de Novembro: Baile de Halloween. Música com Duo Som
Luso. Sábado, 16 de Novembro: Matança do Porco. Música com DJ
Martins. Sábado, 30 de Novembro: Noite de Fados. Actuações de Tony
Gouveia e Clara Santos.
GRUPO FOLCLÓRICO TRANSMONTANO
2381 Old Pheasant Road, Mississauga. Tel.: 905-279-2257
Sábado, 16 de Novembro: 38.º Aniversário, às 19h30, no Oasis Convention Centre (1036 Lakeshore Rd., Mississauga). Presença do Dr. Amílcar
Almeida (Presidente da Câmara Municipal de Valpaços), Dr. Orlando Alves
(Presidente da Câmara Municipal de Montalegre) e Dr. Fernando Queiroga
(Presidente da Câmara Municipal de Boticas). Actuações de DJ Gus Elite
Productions, Tania Barbosa e Luís Pedreira, vindo de Portugal.
LUSO CANADIAN CHARITABLE SOCIETY
6245 Mississauga Rd., Mississauga. Tel: 905-858-8197
Sábado, 9 de Novembro: 13.ª Gala, no Mississauga Convention Centre.
Reservas até dia 1 de Novembro. Informações: 905-858-8197 ou info@
lusoccs.org.
PORTUGUESE CULTURAL CLUB OF VAUGHAN
Sábado, 23 de Novembro: 21.º Aniversário dos seus ranchos folclóricos,
às 17h30, no salão da Local 183 (1263 Wilson Ave.). Actuações dos ranchos
Os Antigos do PCCV, As Estrelas do PCCV e do conjunto Mexe Mexe.
Informações: 416-319-7545.
RANCHO FOLCLÓRICO DA NAZARÉ
1404 Rose Haven Road, Mississauga. Tel.: 289-997-3528
Sábado, 2 de Novembro: 60.º Aniversário, no Oasis Catering & Convention Centre (1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga). Presença da vereadora
Regina Piedade, vinda de Portugal. Música a cargo de Mário João Estrelinha.
Informações: 289-997-3528 ou 905-302-7657.
SOL PORTUGUÊS
977 College St. Tel: 416-538-1788
Sábado, 23 de Novembro: Festa de Natal e do 36.º Aniversário do Jornal Sol Português, às 18h30, no Europa Catering (1407 Dundas St. W.).
Haverá jantar bufete, entrega de placas, espectáculo de variedades, baile e
entrega de placas do concurso de pesca Sol Português. Actuações de Miguel
Domingos e Tony Câmara. Som e luzes a cargo de TNT FX - Tony Silva.
Informações: 416-534-5520.
SPORTING CLUBE PORTUGUÊS DE TORONTO
1650 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-763-1707
Sábado, 9 de Novembro: Festa de São Martinho, às 19h00.
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FOR RENT (Residential)

503 LAUDER AVENUE
2ND FLOOR APARTMENT – TORONTO
Newly renovated, 3 bedrooms, 2nd floor
apartment. Near Dufferin & Rogers. Wood floors,
fresh paint. Includes front porch, and new private
rooftop patio with amazing view. Plus washer & dryer
included. Has 2 floors within same unit; Walking
distance to all amenities and transit. $2,195/month
all utilities included. 1st and last required. Available
November 1st or December 1st.
Call Rob: 416-817-0187 or
X1600
WhatsApp: 1-416-817-0187
APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, localizado na
área da Margueretta & Bloor. Sem animais. Contactar:
1602
647-283-3150
BUNGALOW todo renovado aluga-se com 3 quartos,
1602
perto da Rogers. Contactar: 416-505-3598
APARTAMENTO na cave aluga-se com 2 quartos, sala
e cozinha. Na Jane & Wilson. Estacionamento, lavanda1602
ria e utilidades incluídas. Contactar: 647-823-3496

PRECISA-SE |

HELP WANTED

JMCC Ltd. is looking for cleaners.
We accept candidates with and without experience.
Contact: 416-653-6897
JMCC Ltd. precisa de pessoas para limpeza.
Aceitamos candidatos com ou sem experiência.
1590-04
Contactar: 416-653-6897

PORTUGUESE & POLISH CLEANING LADIES
Senhoras precisam-se para limpeza de casas e
também senhoras para conduzir.
É necessário ter cartão de trabalho.
Contactar Fernanda: 416-781-5324 1591-06
GMCC INC. is looking for snow-removal sub-contractors, employees and drivers with and without experience.
Please contact us for more information at: 416-783-3500
GMCC INC. precisa de sub-contratados para remoção
de neve, empregados e condutores com e sem experiên1595-02
cia. Para mais informações: 416-783-3500
Motorista de pesados precisa-se com carta
AZ, para conduzir dump truck e puxar porta máquinas.
Também se precisa de operadores de máquinas para trabalhar em escavação. Contactar: 416-740-8300, fax:
1596-03
416-740-8301 ou email: maria@mantor.ca
CONDUTORES precisam-se com carta AZ, para a movimentação de materiais e máquinas de construção, dentro da região da GTA. Contactar Joe: 647-333-9100 1599-02
CLEANER / DRIVER needed full-time and part-time.
Perfectionist personality and detailed required. Live
in Mississauga / Etobicoke. Contact: 647-609-2343 or
1599-02
e-mail: info@maid4cleaninginc.ca
BRICKLAYERS precisam-se.
Contactar: 647-807-0354

1600-03

GMCC INC. is looking for landscapers (with or without
drivers license).We accept candidates with or without experience. Contact: 416-783-3500
GMCC INC. precisa de jardineiros (com ou sem carta
de condução). Aceitamos candidatos com ou sem experi1600-03
ência. Contactar: 416-783-3500
SECRETÁRIA precisa-se para escritório, fluente em
1600-02
português e inglês. Contactar: 416-658-1300
CARPINTEIRO framer precisa-se com o mínimo de
2 anos de experiência. Os interessados devem possuir
transporte próprio. Contactar Paulo: 647-447-3768 1602-03
EMPREGADA de balcão precisa-se com experiência, para uma churrasqueira localizada no 2532 St.
Clair Ave. W. Tem que falar português e inglês. Contactar:
1602-03
416-769-8547
LOOKING for English speaking cleaning lady. Monday
to Friday. Bathurst & Wilson area. Salary: $15/hour. Call:
1602
416-781-2479
LOOKING for an experienced cleaning lady, twice
a week, Mondays and Fridays, 10:00 a.m. to 3:00 p.m.
1602
Call: 438-501-7876

www.voicenews.ca

HELP WANTED

PESSOAL com
experiência

precisa-se para limpar
neve com pá, e fazer
serviço de snow
plowing. Têm que
saber trabalhar com
GPS. Paga-se bom salário. Contactar Nuno:

647-575-7494

SERV. PROFISSIONAIS |

1602-05

PROF. SERVICES

TV PORTUGUESA - 100+ CANAIS

Desporto – Notícias - Filmes a começar em $20/mês
Visite-nos no fim de semana! www.azorestv.ca
Downsview Flea Market & Brampton Flea Market
1602-05
Liga hoje! Luis: 437-922-5207

ORAÇÕES
ORAÇÃO A SÃO SEBASTIÃO
Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão,
hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus,
nosso Salvador, por Quem destes a
vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por
nós para que sejamos testemunhas
do amor de Deus. Vós que esperastes
com firmeza nas palavras de Jesus,
pedi-Lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição.
Vós que vivestes a caridade para
com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor
para com todos. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra; defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus
para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do
pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. - V.N.

Oração a Santo Expedito
(Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO
e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo
Expedito. Este Santo é invocado nos negócios que demandam
Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia.)
“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta
hora de aflição e desespero. Vós que sois um Santo Guerreiro,
Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, protegeime, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei o
meu pedido. (Fazer o pedido)
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis,
proteja-me de todos que possam prejudicar-me, proteja a minha
família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a Paz
e a tranquilidade.
Meu Santo Expedito! Serei grata(o) pelo resto da minha vida e
levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obrigada.
(Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer o sinal da Cruz.
Mandar publicar após o pedido).
- S.P.

LEIA O SALMO 34
Leia durante 3 dias, 3 vezes ao dia e no 4.° dia mande publicar e veja o que lhe acontece.
- S.P.

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aflita se viu a Virgem Maria aos pés da Cruz, aflita me vejo eu,
valei-me Mãe de Jesus. Confio em Deus com todas as minhas
forças, por isso peço que ilumine os meus caminhos, concedendo-me a graça que tanto desejo. Faça o pedido, mande publicar
no terceiro dia, aguarde o que acontecerá no quarto dia. - D.J.
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Breves Internacionais
China pede esforços para combater tráfico
humano após mortos encontrados em camião
A China apelou na sexta-feira a esforços conjuntos
para combater o tráfico de seres humanos, após a polícia
britânica ter descoberto dentro de um camião 39 mortos
que se acredita terem nacionalidade chinesa.

Queda de Boeing da Lion Air deveu-se a falhas no
aparelho, formação e manutenção — Indonésia
Uma investigação indonésia concluiu que a queda de
um voo da Lion Air, que matou 189 pessoas há um ano, se
deveu a uma combinação de falhas no projecto do aparelho,
na formação dos pilotos e na manutenção.

Incêndios obrigam a retirar 10 mil pessoas
de bairro de Los Angeles, Califórnia
Cerca de 10.000 habitantes de um bairro restrito de Los
Angeles foram retirados de suas casas face à ameaça de um
novo incêndio florestal no Estado da Califórnia.

Secretário-geral da NATO considera morte de líder
do EI “passo importante” contra terrorismo
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse
que a morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico
(EI), Abu Bakr al-Baghdadi, anunciada por Donald Trump,
foi um “passo importante” na luta contra o “terrorismo”.

Brexit: UE aceita adiamento “flexível”
até 31 de Janeiro
Os 27 Estados-membros da UE concordaram com um
novo adiamento do ‘Brexit’, até 31 de Janeiro, podendo,
contudo, o Reino Unido sair mais cedo caso o parlamento
ratifique o Acordo de Saída.

Protestos no Iraque elevam número de mortes
para 239
Na sequência dos protestos, que decorrem desde o início
do mês e já fizeram 239 mortos, o exército decretou um
recolher obrigatório entre a meia-noite e as seis da manhã
em Bagdad, onde milhares de manifestantes ocupam desde
quinta-feira à noite a praça Tahrir.

Argentina: Candidato eleito pede união
em tempos difíceis
O candidato eleito nas presidenciais da Argentina,
Alberto Fernández, encorajou a população a unir-se para
enfrentar os próximos tempos que, advertiu, “não serão
fáceis”, numa referência à grave crise económica.

SEM IGUAL

Guterres anuncia “maior diálogo global de sempre”
sobre o futuro para assinalar os 75 anos da ONU
O secretário-geral da ONU anunciou
que as comemorações do 75.º aniversário daquela organização, assinalado em
2020, serão marcadas pela promoção do
“maior diálogo global de sempre” sobre
a cooperação mundial e o seu papel na
construção do futuro.
A iniciativa, apelidada de UN75
(United Nations 75 – 2020 and Beyond,
na versão em inglês), foi lançada por
António Guterres no dia (24 de Outubro)
em que foi assinalado o Dia das Nações
Unidas, data celebrada desde 1948.
Num comunicado e num vídeo institucional, o representante divulgou que
a partir de Janeiro de 2020 as Nações
Unidas vão promover diálogos amplos
e abrangentes que irão ocorrer em todo
o mundo, percorrendo várias fronteiras,
segmentos e sectores da sociedade e gerações. “O objectivo é alcançar o público
global, ouvir as suas esperanças e medos
e aprender com as suas experiências”,
refere o comunicado.
“Precisamos das vossas opiniões, das
vossas estratégias, das vossas ideias para
que possamos oferecer e prestar os melhores resultados às pessoas do mundo”,
reforçou Guterres, no vídeo.
Das salas de aulas aos Parlamentos
nacionais, passando também por estruturas do poder local, a iniciativa UN75
pretende dar um foco especial aos jovens

e às pessoas cujas vozes são muitas vezes
marginalizadas ou não são ouvidas nos
assuntos globais, segundo a ONU.
“Através dos futuros diálogos, a UN75
pretende construir uma visão global para
o ano de 2045, o centenário da ONU,
aumentar a compreensão das ameaças
para esse futuro e conduzir uma acção
colectiva para realizar essa visão”, destaca o comunicado, que acrescenta que
sondagens globais de opinião e outros
estudos serão realizados em paralelo
para fornecer dados estatísticos representativos.
A organização internacional referiu
ainda que as opiniões, as ideias e as
abordagens recolhidas ao longo desta
iniciativa serão posteriormente apresentadas aos líderes mundiais e aos
altos funcionários da ONU num evento
de alto nível que irá decorrer durante
a 75.ª sessão da Assembleia-Geral em
Setembro de 2020.
No vídeo em que assinalou o Dia das
Nações Unidas, Guterres destacou que
“nos tempos actuais de rápidas mudanças,
a ONU permanece focada nos problemas
reais de pessoas reais”.
Na mesma mensagem, o secretário-geral afirmou que a organização assinalou “os ideais duradouros da Carta das
Nações Unidas”, documento que entrou
em vigor há 74 anos.

Segundo António Guterres, “entre
os mares revoltos do mundo”, a Carta
das Nações Unidas continua a ser uma
“âncora moral partilhada”, mencionando
ainda que a organização internacional
continuará a trabalhar, entre outras vertentes, para uma “globalização justa” e
uma “acção climática arrojada”.
A defesa dos direitos humanos e da
igualdade de género e a rejeição de
qualquer tipo de ódio são outras vertentes
destacadas por Guterres.
O Dia das Nações Unidas assinala a
entrada em vigor, em 1945, da Carta das
Nações Unidas.
Com a ratificação deste documento
fundador pela maioria dos signatários,
incluindo pelos cinco Estados-membros
permanentes do Conselho de Segurança
da ONU (Estados Unidos, China, Rússia,
Reino Unido e França), as Nações Unidas
passaram a existir oficialmente.

Mais de um milhão protestam na emblemática
Praça Itália em Santiago do Chile
A maior manifestação no
Chile desde a queda do ditador
Augusto Pinochet em 1990
juntou na sexta-feira mais
de um milhão de pessoas na
capital, quando passava uma
semana de protestos contra a
desigualdade social.

A saída do Presidente do
país, Sebastián Piñera, é uma
das exigências dos manifestantes, por causa da repressão e
violações de direitos humanos
por parte das forças da ordem
contra os manifestantes nos
dias anteriores.

está marcada a cimeira do
Fórum Económico ÁsiaPacífico, que deve contar os
presidentes da China, dos
EUA e da Federação Russa.
Para dentro de um mês,

está marcada a final da Taça
dos Libertadores, em futebol,
enquanto a 25.ª Conferência
das Partes (COP25) da ONU
sobre as alterações climáticas
está prevista para Dezembro.

Bispos pedem ordenação
de homens casados como
sacerdotes para a Amazónia
Bispos católicos pediram a ordenação de homens casados
como sacerdotes, uma solução para enfrentar a escassez
de clérigos na Amazónia, uma proposta histórica que pode
pôr fim a séculos de tradição católica romana.
A maioria dos 180 bispos de nove países da Amazónia
pediu também ao Vaticano para reabrir um debate sobre
a ordenação de mulheres como diáconos, sustentando que
“é urgente que a Igreja promova e confira na Amazónia
ministérios para homens e mulheres de maneira equitativa”, de acordo com o documento final, citado pela agência
Associated Press.
Apesar de a concentração
na imensa Praça Itália, ponto
nevrálgico da maior onda de
protestos da história democrática do Chile, estar marcada
para as 17:00 locais (21:00
de Lisboa), meia hora antes
já estava abarrotada e muitos
milhares ficavam nas avenidas
próximas sem possibilidade de
lá entrarem.
Cerca de uma hora depois
do início, a concentração
reunia mais de um milhão de
pessoas, segundo as estimativas da Polícia Metropolitana,
e continuavam a chegar pessoas aos locais envolventes
da praça.

Os manifestantes são também motivados pela consideração de insuficiência do
conjunto de medidas que
Piñera propôs, para responder
às exigências de subida das
pensões e salários e preços
mais justos para electricidade,
gás, educação universitária e
serviços de saúde.
Os protestos e a sua repressão já provocaram 19 mortos,
pelo menos 600 feridos e seis
mil detidos.
Esta onda de contestação
acontece quando o país se prepara para receber importantes
reuniões internacionais.
Dentro de três semanas,

As propostas foram inscritas no documento final aprovado sábado, no final de um sínodo de três semanas sobre
a Amazónia, que o Papa Francisco convocou em 2017 com
o objectivo de chamar a atenção para as ameaças à floresta
tropical, mas também de melhorar o sacerdócio junto dos
povos indígenas.
A Igreja Católica, que abarca quase duas dezenas de
ritos diferentes, permite já sacerdotes casados nas igrejas
de rito oriental e em casos em que os sacerdotes anglicanos
previamente casados se convertem à Igreja. Se Francisco
aceitar a proposta desde sínodo, porém, será o início de
uma nova era para a Igreja Católica de rito latino após
mais de um milénio.
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Portugal e Brasil vão candidatar culto de Nossa
Senhora da Nazaré a Património da Humanidade
A candidatura do culto de
Nossa Senhora da Nazaré a
Património da Humanidade
deverá ser entregue em Março
de 2020, juntando Portugal e
Brasil num processo de classificação que no futuro poderá
ser alargado a vários países.
“Pensamos que há condições para que o dossiê de
candidatura seja entregue
à UNESCO em Março do
próximo ano”, disse à agência Lusa Walter Chicharro,
presidente da Câmara da
Nazaré, autarquia que desde
2018 defende a classificação
do Culto de Nossa Senhora
da Nazaré como Património
Cultural da Humanidade.
A candidatura denominada “Culto de Nossa
Senhora de Nazaré - Práticas
e Manifestações a Património
Cultural da Humanidade” vai
ser apresentada em conjunto
pela autarquia da Nazaré
e pelo Estado do Pará, no
Brasil, onde as celebrações
em torno da virgem movimentam anualmente milhões
de fiéis.
As duas entidades assinaram um protocolo para a
promoção conjunta do pedido
de classificação daquele que é
considerado “o culto mariano
mais antigo do Mundo”, disse à Lusa Carlos Medeiros,
coordenador da candidatura.
No epicentro do culto está

uma imagem da virgem que
se julga ter sido “esculpida
por São José, ainda em vida
de Jesus”, em Nazaré da
Galileia, passando depois
pela actual cidade de Annaba,
na Argélia, e mais tarde pelo
Mosteiro de Cauliniana, na
região de Mérida, até chegar
a Portugal, ao local hoje conhecido por Sítio da Nazaré.

A imagem, esteve, segundo Carlos Medeiros, “400
anos guardada numa gruta,
onde depois foi construída
a capela da Memória”, na
Nazaré, próximo do local
associado à lenda do milagre
de D. Fuas Roupinho, cuja
salvação é atribuída a Nossa
Senhora da Nazaré.
A Nazaré é um dos locais
onde a devoção à virgem mais
se manifesta, havendo em
Portugal outras celebrações
como o Círio da Prata Grande:

No Brasil, destaca-se o Círio
de Nazaré, na cidade de
Belém do Pará, “que congrega anualmente mais de dois
milhões de fiéis”, pode ler-se
no preâmbulo da candidatura.
Depois de este Círio
ter sido inscrito na Lista
Representativa do Património
Cultural Imaterial da
Humanidade em 2013, o

objectivo dos dois países é
agora obter a classificação
do culto que “é muito mais
amplo e praticado em países
de todos os continentes”,
explicou Carlos Medeiros.
Nesse sentido, a candidatura que será entregue à
UNESCO pelas comissões
dos dois países “será depois
alargada a todos os países
do mundo onde o culto é
praticado”.
No âmbito da candidatura
está a ser feito um levanta-

mento de práticas e manifestações deste culto “nas
mais diversas geografias”
que, segundo o documento
a que a Lusa teve acesso, já
possibilitou a “identificação
e inventariação de comunidades, sítios ou monumentos
associados a esta tradição
mariana, em Portugal, assim
como em África ou na Índia,
mas sobretudo no Brasil”.
Entre igrejas, capelas,
círios, festividades, santuários, escolas e obras sociais
dedicadas a Nossa Senhora
da Nazaré, foram já “identificadas e mapeadas mais de
270 referências”, pode ler-se
na proposta de classificação.
A candidatura pretende,
além da preservação do culto,
aproximar “as populações
unidas pela mesma tradição”
e vai promover em Janeiro
do próximo ano o Encontro
de Comunidades Devotas de
Nossa Senhora da Nazaré, que
juntará na vila representantes
de vários países e que poderá
culminar na criação de uma
associação.
A pretensão de classificação do culto e devoção ao
Milagre da Nossa Senhora da
Nazaré a Património Cultural
Imaterial da Humanidade,
da UNESCO, foi expressa
num dossiê entregue ao Papa
Francisco em Novembro de
2018.

Breves da Religião e Cultura
Samuel F. Pimenta e Maria Francisca Macedo
vencem prémios literários de Almada
Samuel F. Pimenta venceu a 31.ª edição do Prémio
Literário Cidade de Almada/Poesia e Maria Francisca
Macedo o Prémio Literário Maria Rosa Colaço/Literatura
Infantil, na sua 14.ª edição.

Nuno Júdice recebeu prémio literário atribuído
pela Câmara de Amares
Nuno Júdice recebeu no sábado o Prémio Literário
Francisco de Sá de Miranda, atribuído pela Câmara de
Amares e no valor de 7.500 euros, anunciou aquele município.

Andante – Associação Artística vence Prémio Ler+
do Plano Nacional de Leitura
A Andante – Associação Artística, criada e dinamizada
por Cristina Paiva e Fernando Ladeira, venceu a segunda
edição do Prémio Ler+, do Plano Nacional da Leitura, com
o seu projecto de teatro para promover a leitura.

VALENÇA: Feira dos Santos de Cerdal volta
a realizar-se dias 1 e 2 de Novembro
A Feira dos Santos de Cerdal, em Valença, considerada a última grande feira romaria do calendário anual do
Noroeste Peninsular, vai voltar a realizar-se nos dias 1 e
2 de Novembro, informou a Câmara local.

Festa da Castanha e da Jeropiga encerra ciclo de
Festivais de Cultura Popular na Guarda
O Ciclo de Festivais de Cultura Popular do Concelho da
Guarda deste ano encerra, em Novembro, com a realização
da XIV Festa da Castanha e da Jeropiga, em Famalicão
da Serra.

Festival Misty Fest com 24 concertos em várias
cidades do país em Novembro
Teresa Salgueiro, a brasileira Maria Gadú ou o britânico
Nitin Sawhney são alguns dos nomes que participam no
festival Misty Fest, que se desdobra em 24 concertos em
várias cidades do país, durante o mês de Novembro.

Empresários e ‘designer’ lançam em 2020 casamentos
com “Noivos 100% Alto Minho”
Uma ‘designer’ e empresários do distrito de Viana do
Castelo pretendem recuperar o uso do fato de noiva do traje à
Vianesa nos casamentos, lançando em 2020 a primeira edição
do projecto “Noivos 100% Alto Minho”.
“As gentes do Minho atribuem um grande significado ao

matrimónio, tendo criado um traje emblemático. É em torno
desse símbolo da região que decidimos criar um evento para ser
vivido, não como um simples costume ou apenas uma bênção
ao amor, mas com um sentido mais abrangente e profundo
para que o fato de noiva tradicional volte a ter a importância
de outros tempos”, disse a ‘designer’ Isabel Lima.
De cor preta, o fato de noiva é dos mais sóbrios dos trajes
à Vianesa, com origem no século XIX.
O traje à Vianesa, certificado desde 2016, assume-se como
um símbolo tradicional da região, nas suas várias formas,
consoante a ocasião e o estatuto da mulher. Em linho e com
várias cores características, onde sobressai o vermelho e o
preto, era utilizado pelas raparigas das aldeias em redor da
cidade de Viana do Castelo.
Intitulado “Noivos 100% Alto Minho”, o projecto da criadora, que tem o apoio da Confederação Empresarial do Alto
Minho (CEVAL), arrancará com a primeira edição a 15 de

Agosto de 2020, no dia de Nossa Senhora da Assunção, na
Sé Catedral de Viana do Castelo.
Isabel Lima destacou ainda o “cariz solidário” do projecto,
“uma vez que os casais que se candidatarem (até ao dia 28 de
Fevereiro) não terão de pagar os custos da cerimónia” e sua
a “importância religiosa”.
“O nosso objectivo é envolver a Diocese de Viana do
Castelo, criando um conjunto de sinergias para reforçar e
afirmar o território”, sublinhou.
A iniciativa foi apresentada publicamente no sábado, pelas
15:00, no centro cultural de Viana do Castelo, durante o evento
Viana Noivos 2019.
A iniciativa “Noivos 100% Alto Minho” pretende “proporcionar um casamento típico do Minho a um número,
ainda não definido, de candidatos que podem ou não residir
no distrito de Viana do Castelo, bem como a emigrantes ou
luso-descendentes”.
A marca “100 % Alto Minho” foi lançada em 2012 pela
CEVAL, estrutura que representa cerca de 5.000 empresas
do distrito de Viana do Castelo, com o apoio da Comunidade
Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN),
para valorizar os recursos e potencialidades endógenas da
região.
Actualmente, “mais de 100 empresas são detentoras daquele selo”, que tem como embaixadores Dom Duarte de
Bragança, a coreógrafa Olga Roriz e o canoísta Fernando
Pimenta, entre outros.
Para o presidente do CEVAL, Luís Ceia, tratar-se de um
projecto que “vai ao encontro dos objectivos da marca criada
para “identificar e agregar os recursos da região, desde produtos, serviços, empresas, numa tentativa de aproximação
da oferta e da procura, acrescentando valor aos aderentes e
dinamizando a economia da região”.
Luís Ceia afirmou que a confederação irá dar apoio “logístico e de divulgação” ao projecto, inspirado na iniciativa
Casamentos de Santo António de Lisboa.

Os interessados em casar ao abrigo do novo projecto terão
de formalizar uma candidatura, cabendo a selecção dos casais
a um júri a designar.
“Será uma cerimónia pública. Cada casal terá direito a 30
convidados para a cerimónia religiosa e para o copo de água.
O projecto envolve parcerias que apoiam a concretização de
todas as formalidades exigidas para a realização do casamento
civil e religioso, e os vários momentos especiais dos noivos”,
especificou.
Isabel Lima destacou ainda o “carácter empreendedor” do
projecto que surge “num território que se tem afirmado através
de iniciativas assentes nos seus usos, costumes e tradição,
preservando a sua identidade, inovando na construção de
ideias, na avaliação de novas oportunidades e na mobilização
de recursos”. Além de peças de vestuário, Isabel Lima produz, há vários anos, acessórios de moda, mobiliário, artigos
decorativos, todos inspirados no traje regional.

Beja celebra cinco anos de cante alentejano
como Património da Humanidade
A abertura de um espaço dedicado ao cante, à viola
campaniça e à música tradicional portuguesa marcou no
sábado o início das comemorações em Beja dos cinco anos
da classificação do cante alentejano como Património da
Humanidade. Trata-se do espaço Sala do Cante e da Viola
Campaniça/Centro Interpretativo A Música Portuguesa
a Gostar Dela Própria, que foi inaugurado no Centro
UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural
Imaterial. As comemorações, promovidas pela Câmara
de Beja, vão decorrer até 27 de Novembro, dia em que o
cante alentejano foi classificado pela UNESCO, em 2014,
como Património Cultural Imaterial da Humanidade.
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Manteigas promove
Festival de Outono que
divulga gastronomia e
potencialidades naturais
A Câmara Municipal de Manteigas, no distrito da
Guarda, vai organizar em Novembro mais uma edição
do Festival de Outono, com o objectivo de divulgar a
gastronomia e as potencialidades naturais do território,
foi quinta-feira (25) anunciado.
Segundo o município presidido por Esmeraldo
Carvalhinho, o Festival de Outono vai decorrer entre os
dias 8 e 10 de Novembro, na Praça Municipal da vila de
Manteigas, localizada na Serra da Estrela.
O evento é organizado pela autarquia “tendo em vista
a promoção e divulgação
da gastronomia local e de
todas as potencialidades
naturais, numa estação do
ano – Outono – onde as cores
douradas dão outro colorido
às encostas e vales”.
O programa do certame
inclui um desfile de moda,
animação, actividades desportivas e concursos gastronómicos, entre outras
iniciativas.
“O desfile de moda
‘Manteigas Dourada’, centrado nas cores do Outono, promete ser arrojado e inovador,
logo na primeira noite do certame, dia 8 de Novembro”,
refere a autarquia de Manteigas em comunicado enviado
à agência Lusa.
Segundo a nota, “nessa mesma noite, o espectáculo
do Rouxinol Faduncho garante animação e muita gargalhada”.
No dia seguinte, sábado, 9 de Novembro, realiza-se
o ‘Trail Trilhos do Burel’, que irá percorrer veredas e
caminhos do concelho de Manteigas, e uma caminhada
de 13 quilómetros.
Na tarde do mesmo dia decorrerá uma “Prova das Sopas
de Outono”, enquanto a noite será animada por um concerto
do Grupo Coral de Manteigas e pela “Festa das Cores”
(com Dj Trindade & Luís Serra - Sax Live Act).
O programa do último dia do certame, domingo, 10 de
Novembro, inclui uma saída de campo para “conhecer
e reconhecer cogumelos silvestres e plantas aromáticas
e medicinais”.
Para aquele dia está também agendado um ‘showcooking’ pela Escola Profissional de Hotelaria de
Manteigas (15:30), um concurso “Doce e Salgado de
Outono”, um magusto e uma prova de jeropiga (16:00).
A animação do recinto do festival, com entrada livre,
será uma constante durante os três dias, com a presença
do Grupo de Concertinas de Mangualde, da Tukariouppa
BBU Fanfare e do Grupo Manuk.
De acordo com a autarquia de Manteigas, uma das
novidades da edição deste ano do Festival de Outono “é
a implementação do ‘Cantinho do Chefe’, onde os mais
novos vão ter oportunidade de assistir a um espectáculo
de magia temática de comida, ‘ateliers’ de ‘showcooking’,
experiências na cozinha e caça ao tesouro”.

