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60 anos do Rancho da Nazaré
O mais antigo grupo folclórico luso-canadiano comemorou
aniversário com vereadora do município nazareno

10
9
Concurso de Cantores:

Luso-descendente entre os
primeiros quatro semifinalistas
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Mecânico da Guarda faz mesas e candeeiros com peças
de automóveis destinadas à sucata
Um mecânico da Guarda investe algum do seu tempo livre
a reutilizar peças de automóveis que tinham como destino
a sucata e transforma-as em objectos de decoração para o
lar, como mesas e candeeiros.
Luís Pombo, de 41 anos, residente na Guarda, iniciou o
processo criativo há cerca de cinco anos, quando decidiu
colocar no escritório da sua oficina um “sofá” que foi feito
a partir dos bancos traseiros de um automóvel que estavam
para ser destruídos.

Ao “sofá”, seguiu-se um candeeiro de mesa e, desde então,
nunca mais parou: “Em vez de a sucata ir para a reciclagem,
comecei eu a reciclá-la para fazer peças únicas”.
O mecânico contou à agência Lusa que decidiu dar nova
utilidade aos diferentes acessórios destinados ao ferro-velho
por constatar que a sucata está muito barata e por poder melhorar o orçamento familiar com a execução de obras únicas.
“Mesmo por causa do ambiente, vai-se reaproveitando
[este tipo de desperdício], fica em casa da pessoa e é uma
coisa diferente”, explicou o profissional, que presta serviço
de mecânica ao domicílio e possui uma oficina, onde faz as
reparações dos veículos e as peças artesanais.

Luís Pombo aproveita as “horas mortas” para se dedicar
ao passatempo da reciclagem de peças velhas de automóveis
que teriam como destino último a fundição e que transforma,
sobretudo, em candeeiros de iluminação para o lar e mesas.
Os artigos decorativos são “inventados” por si, embora
também os faça “ao gosto do cliente”.
O mecânico utiliza caixas de velocidades, carretos, bielas,
blocos e cabeças de motores, cambotas e guiadores, entre
outros componentes.
No início do processo criativo diz que não sabe o que vai
fazer, surgindo a ideia à medida que vai soldando os vários
elementos seleccionados previamente: “Quando começo a
fazer uma peça, nem tenho ideia do que vai sair de lá. Só
depois, no final, é que vejo o que é que sai”.
Quando Luís Pombo está a separar as peças dos automóveis para enviar para a sucata coloca logo de parte aquelas
que prevê reaproveitar, como ‘pistons’, bielas, correntes de
caixas de velocidade, discos de travão, etc.
Após identificar o novo destino, logo que tiver tempo,

limpa-as, desengordura-as e faz a soldagem. Segue-se a
pintura ou a aplicação do verniz. Por fim, se a peça criada
for um candeeiro, aplica-lhe o bocal para a lâmpada, o cabo
com o interruptor eléctrico e o “abajur”.
Segundo o mecânico, para executar dois candeeiros, com
uma altura entre os 30 e os 50 centímetros, que vende a “50
ou 60 euros”, leva “cerca de duas horas” de trabalho.
Das mãos do mecânico da Guarda já saíram vários objectos que decoram casas no país e também no estrangeiro.
“Para San Sebastián (Espanha) fiz dois candeeiros com
‘árvore de cames’ e válvulas. Foi para um cliente que me
pediu expressamente que fizesse dois candeeiros de mesa-de-cabeceira para lá pendurar anéis e relógios”, relatou à Lusa.
Em Madrid, no país vizinho, também se encontra uma
garrafeira feita a partir de um bloco de um motor, “que
levava quatro garrafas nos orifícios dos cilindros”.
Luís Pombo também já fez uma mesa “com a cabeça de
um motor e uma cambota e o travão de disco de um carro,
com um vidro no tampo”, que vendeu por 80 euros.
O mecânico tem em casa duas das primeiras peças decorativas que fez e que não vende “por nada deste mundo”: um
candeeiro feito com a caixa de velocidades de uma carrinha
e uma mesa construída com a cambota de um carro e que
tem no tampo um guiador de uma Berliet que era do seu avô.
Também não vende um relógio que decora o escritório
da oficina e que fez com o tampão da roda de uma antiga
carrinha que perdeu num acidente, em 2011: “Já me ofereceram 25 euros por ele e não o vendi nem me desfaço dele
por dinheiro nenhum, pois é a única recordação que tenho
da carrinha que me lançou como mecânico porta a porta”.
Quando questionado sobre o que os amigos pensam do
uso que dá às peças que tinham como destino a sucata, Luís
Pombo responde que o consideram “um idiota” pelas iniciativas que tem. Já a família, que sempre o apoiou no processo
criativo, tem sido, até ao momento, o seu principal cliente.

Web Summit:

41 ‘startups’ africanas marcam presença entre as quais 5 de Angola e 1 de Cabo Verde
A Web Summit deste ano
conta com 41 ‘startups’ africanas, das quais cinco de Angola
e uma de Cabo Verde, disse o

co-fundador Paddy Cosgrave
A Web Summit, que é
à agência Lusa, adiantando considerada uma das maiores
que esta edição será a “maior cimeiras tecnológicas, realizade sempre”.
-se em Lisboa entre 4 e 7 de
Novembro.
Questionado sobre o que
se pode esperar da edição da
Web Summit, Paddy Cosgrave
destacou o “maior número de
‘startups’ de sempre”, cerca
de 2.100. Além disso, conta
também com “mais ‘startups’
portuguesas” a fazer o ‘pitch’
(breve apresentação de uma
empresa de três a cinco minutos) no palco principal “de
sempre”, acrescentou.
De África chegam 41
‘startups’, das quais “cinco de
Angola e uma de Cabo Verde”,
acrescentou.
O Egipto conta com a
presença de 13 ‘startups’, a
Tunísia e o Quénia três cada
uma e África do Sul apresenta-se com uma, só para dar
alguns exemplos.
A título de curiosidade, a
Polónia vai ter este ano 64
‘startups’ a marcarem presença na Web Summit.

“O número tem vindo a
crescer, de mais partes do
mundo, está mais diversificado”, afirmou o co-fundador
do evento.
Paddy Cosgrave esteve no
Palácio de Belém na semana
antepassada, no âmbito de um
encontro entre o Presidente da
República, Marcelo Rebelo
de Sousa, e os representantes
das ‘startups’ que marcam
presença na Web Summit, e
adianta que já se assiste a uma
mudança.
“Há três anos todas as ‘startups’ eram portuguesas, os
fundadores eram portugueses
e todos eram homens.”

Na semana passada, quase
metade das ‘startups’ eram
fundadas por mulheres e “40%
não são portuguesas”.
As ‘startups’ “mudaram-se
para Portugal da Suíça, França,
Alemanha, Dinamarca,
Canadá, Estados Unidos,
Brasil, Índia, Paquistão” e
esta tendência “é fantástica”,
salientou.
O evento deste ano “tem
mais espaço” e “está fantástico”, disse, adiantando esperar
70.000 pessoas.
Nesta edição, Paddy
Cosgrave destacou a maior
presença de sempre de “chineses e japoneses” e “menos

britânicos”.
Aliás, o Reino Unido “é
o único país que baixou”,
afirmou, considerando que “o
Brexit deve ter alguma coisa
a ver com isso”.
Esta “será a melhor Web
Summit de sempre”, rematou
Cosgrave.
Fundada em 2010 por
Paddy Cosgrave e os co-fundadores Daire Hickey e
David Kelly, a Web Summit
é um dos maiores eventos
de tecnologia, inovação e
empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de
seis anos de uma equipa de
apenas três pessoas para uma
empresa com mais de 150
colaboradores.
A cimeira tecnológica, que
nasceu em 2010 na Irlanda, vai
manter-se em Lisboa até 2028,
depois de, em Novembro
do ano passado, ter ficado
decidida a permanência da
conferência em Portugal por
mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso da cidade
de Lisboa.
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Montenegro quer PSD “forte” para reformar país sem depender do PS
O candidato à liderança social-democrata Luís
Montenegro defendeu um
partido “suficientemente forte” para ter “maioria absoluta”
e fazer “as reformas de que o
país precisa” sem “depender
do PS”.
Para Montenegro, que
anunciou a candidatura dias
após as eleições legislativas,
desafiando o actual líder, Rui
Rio, a entrar na corrida, o
PDS “tem de ter vida própria
e autónoma e tem de ser suficientemente forte para, nas
próximas legislativas, não
ter 27 % mas uma maioria
absoluta na Assembleia da
República e não depender do
PS para fazer as reformas de
que o país precisa”.
“O PS não vai querer fazer
nenhum acordo connosco, não
vale a pena perdermos tempo
sendo muletas ou bengalas do
PS, independentemente das

áreas onde se devem projectar entendimentos quanto a
reformas estruturais. Se uma
das partes não quer, que é o
PS, não vale a pena insistir”.
Luís Montenegro falava aos
jornalistas antes de um jantar
com apoiantes em Braga, no
dia em que lançou o sítio na
internet da sua candidatura.
O antigo líder parlamentar
social-democrata referiu-se a
uma “força que vem de dentro do PSD”, numa alusão ao

‘slogan’ da sua candidatura, e
que “falta” ao partido como alternativa política em Portugal.
Questionado sobre se é
a força que falta ao actual
líder do partido, Montenegro
afirmou que, nos últimos
dois anos, Rui Rio “esteve
sempre muito à espera do PS”
e “sempre muito focado nos
entendimentos com o PS”.
Quanto ao programa de
Governo, cuja discussão decorreu na quarta e quinta-feira

no parlamento, Montenegro
destacou que “a grande conclusão” a tirar é a necessidade
“de uma alternativa firme, séria e forte” ao PS e “parceiros
de esquerda”.
“A grande conclusão que se
retira do debate do programa
de Governo é que Portugal
precisa de uma alternativa
política firme, séria e forte à
protagonizada pelo PS e pelos
partidos de esquerda”, disse.
O candidato alertou para
um “sector da saúde cuja solução de crise não está prevenida
no programa de Governo”,
para uma “política salarial que
está a nivelar por baixo” e para
um executivo que “não ataca o
problema que é a asfixia fiscal
em que vivem as pessoas e as
empresas”.
“Portugal precisa de uma
alternativa que dê resposta
a estes problemas e sirva
de antagonista à política de

esquerda do PS e dos seus
parceiros”, sustentou.
Para Luís Montenegro,
esta alternativa é precisa,
“em primeiro lugar porque,
objectivamente, o PS continua
suportado pelo PCP, BE e também pelo PAN e pelo Livre”.
“Não há nenhuma crise na
esquerda nem na geringonça. A geringonça existe, o
casamento está em vigor. Os
parceiros discutem em público
mas depois arranjam-se em
privado”, alertou. Montenegro
lamentou ainda as “grandes
omissões que o programa de
Governo deixou evidenciadas”, nomeadamente no sector
da saúde, onde existe um “drama” para o qual o executivo
não apresenta solução.
O candidato à liderança do
PSD criticou ainda que apenas
haja “uma preocupação com o
salário mínimo, que está cada
vez mais próximo do salário

Licor produzido em Proença-a-Nova
recebe prémio internacional
O licor Espírito da Floresta, produzido em Proença-a-Nova, conquistou
o prémio do melhor licor com baixo
teor alcoólico atribuído pela ‘Lux Life
2019 Food & Drink Award’.

“É sempre com satisfação que recebemos notícias deste género, sinal
de que havendo empreendedorismo os
nossos recursos podem ser transformados com inovação, dando origem a produtos de elevado valor acrescentado”,
refere, em comunicado, o presidente da
Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.
O licor Espírito da Floresta, produzido na cozinha partilhada dos Montes
da Senhora, no concelho de Proença-

a-Nova, pela empresa ‘Wild Bunch
& Co.’, conquistou recentemente o
prémio o melhor licor com baixo teor
alcoólico, atribuído pela ‘Lux Life 2019
Food & Drink Award’, que premeia
projectos de todo o mundo, especialmente os que se conseguem adaptar às
necessidades do consumidor moderno.
O autarca de Proença-a-Nova,
distrito de Castelo Branco, destaca a
utilização de um equipamento municipal que dá condições a que pequenos projectos possam cumprir com
as exigentes normas de segurança e
higiene alimentar, beneficiando ainda
do Sistema Municipal de Segurança
Alimentar, que é prestado de forma
gratuita pelo município.
Já Mark Walker, co-fundador da
empresa que exporta 85% da sua
produção, mostra-se orgulhoso com
a conquista deste prémio e realça que
este resulta de quatro anos de trabalho
num produto que é feito localmente e
com matérias-primas do concelho de
Proença-a-Nova.

UM DIA EM QUE TODOS
NOS RECORDAREMOS

As pessoas de Ontário
de todas as origens têm
servido o nosso país

Fitch sobe ‘rating’ da CGD, melhora perspectiva
do BCP e mantém avaliação do BPI
A agência de notação
financeira Fitch subiu o
‘rating’ da Caixa Geral de
Depósitos (CGD) de ‘BB’
para ‘BB+’, melhorou a
perspectiva do ‘rating’ do
BCP, de estável para positiva, e manteve a avaliação
para o BPI.
A Fitch pronunciou-se
sobre três bancos portugueses. Para a CGD,
a agência de notação financeira subiu o ‘rating’
[avaliação] de longo prazo
de ‘BB’ para ‘BB+’, deixando o banco liderado por
Paulo Macedo a apenas um
grau de passar à categoria
de investimento, uma vez
que ainda está num nível
especulativo (‘lixo’).

“A subida de ‘rating’
reflecte o progresso contínuo e com sucesso na
implementação pela CGD
do seu plano estratégico
2017-2020, registando
uma notável melhoria da
rentabilidade, da qualidade
dos activos e do reforço
dos rácios de capital”,
indica a CGD, em comunicado enviado à Comissão
do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM).
A Fitch Ratings salienta
igualmente que a CGD
reforçou os seus padrões
e controle de risco para
níveis mais próximos das
práticas globais da indústria, que serão fundamentais para mitigar futuras

pressões sobre a qualidade
dos activos.
Para o BCP, a Fitch
melhorou a perspectiva
do ‘rating’, de estável para
positiva, o que significa
que pode melhorar a nota,
de ‘BB’, em breve.
A perspectiva positiva
reflecte as expectativas
da Fitch de que o BCP
continuará a melhorar a
qualidade dos seus activos,
mantendo uma boa relação
custo-benefício e aumentando a sua rentabilidade
operacional, no âmbito do
seu plano para 2018-2021.
Para o BPI, a Fitch
manteve a classificação
de ‘BBB’ com perspectiva
estável.

com orgulho.
Junte-se a nós neste
Dia do Armistício
para honrar os nossos
veteranos.
Para encontrar uma
cerimónia mais perto
de si, visite
ontario.ca/RemembranceDay

Evento financiado pelo Governo de Ontário
Poppy Design é uma marca registada da The Royal Canadian Legion,
Dominion Command e é utilizada sob licença.

médio, o que significa que
toda a gente ganha cada vez
menos”.“Portugal tem uma
política salarial nivelada por
baixo e este é um problema que
só o crescimento da economia
pode resolver , isso e não é uma
prioridade deste programa de
Governo”, notou.
O social-democrata destacou ainda que a carga fiscal,
que “atingiu o máximo de
sempre com este Governo,
não vai ter a diminuição que
se exigia”.
A corrida à liderança do
PSD vai ser disputada em
eleições directas a realizar em
Janeiro e cuja data concreta
será fixada num Conselho
Nacional, em Bragança, marcado para 8 de Novembro.
O actual líder, Rui Rio,
recandidata-se ao cargo,
estando na corrida, até ao
momento, Luís Montenegro
e Miguel Pinto Luz.
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Câmara do Funchal aprova orçamento
de 107,7 milhões de euros para 2020

MadeiraDig vai ter 10 dias
com artistas como Keiji Haino,
Nivhek e Frances-Marie Uitti
A edição deste ano do festival MadeiraDig foi alargada
para 10 dias consecutivos e passa agora a incluir actividades complementares aos concertos que acontecem no
Museu de Arte Contemporânea (MUDAS) na Calheta.
“O cartaz alarga-se de um para dois fins de semana com
datas fixadas de 29 de Novembro a 8 de Dezembro, com os
concertos a acontecerem no MUDAS de 30 de Novembro
a 3 de Dezembro, repetindo-se de 6 a 7 de Dezembro e
com o Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta
do Sol, a servir de palco e albergue ao novo leque de actividades que vem complementar a programação habitual
do MadeiraDig”, refere Maria Fernandes, da Agência de
Promoção da Cultura Atlântica, que co-organiza.
O alinhamento do evento inclui nomes como o projecto
Nivhek, de Liz Harris, que lançou este ano “After Its
Own Death / Walking In A Spiral Towards The House”,
gravado parcialmente nos Açores.
Entre muitos outros artistas da área electrónica, o
MadeiraDig vai levar à ilha Drew McDowall, ligado a
projectos como Coil e Psychic TV, para além de Hanna
Hartman, Heather Leigh e Manuel Mota & Margarida
Garcia. O MadeiraDig continua a apostar na “diversidade
e inovação, distribuídas por entre o que de mais recente se
produz em electrónica de vanguarda e os mundialmente
consagrados nomes da área”.
Exemplo disso está na presença de Maria W. Horn,
“jovem e promissora compositora sueca, com sonoridades
oscilando entre estruturas minimalistas e intenso ‘power
electronics’”, explica.
Já quanto aos consagrados, o destaque vai “as participações de Frances-Marie Uitti, considerada a mais
influente violoncelista do mundo, Keiji Haino, lenda do
rock japonês, e David Rosenboom, artista interdisciplinar,
compositor, autor de diversas obras, conhecido como
pioneiro na música experimental americana”.
“Já as actividades complementares deste ano, isto é,
instalações de vídeo arte, performance e formações e ‘live
acts’, ocorrem sobretudo no Centro Cultural John dos
Passos”. Esta abertura tem como objectivo “contribuir
para a formação de novos públicos e criadores e para
o desenvolvimento local através das artes e da criação,
pretendendo-se criar pontes com o sector criativo local
numa lógica de incentivo à criação colaborativa e à inovação artística”.

A Câmara Municipal do Funchal
aprovou, por maioria, o orçamento para
2020, no valor de 107,7 milhões de euros, o mais elevado da década, com uma
previsão de investimentos de
32 milhões, disse o presidente
da autarquia.
“O orçamento permite
olhar para o próximo ano com
a esperança que se consiga
reduzir as desigualdades no
concelho do Funchal, aumentar a sustentabilidade ambiental e manter as contas certas”,
realçou Miguel Gouveia, após
a reunião do executivo camarário, liderado pela coligação
Confiança (PS/BE/PDR/Nós,
Cidadãos!”), com seis vereadores.
A oposição — quatro vereadores do
PSD e um do CDS-PP — votaram contra o documento, que segue agora para
discussão e aprovação em Assembleia
Municipal.
O presidente da autarquia indicou que
o Orçamento para 2020 compreende 4,5
milhões de euros de “transferências”
para as famílias, através de programas de
apoio social, onde se contam a atribuição
de manuais escolares gratuitos até ao 3.º
ciclo do ensino básico e bolsas de estudo
para universitários.
O orçamento da Câmara do Funchal
para 2020 é superior ao deste ano em
cerca de 10 milhões de euros, facto que

o chefe do executivo atribui à “disciplina” e ao “rigor” nas contas, bem como à
diminuição da dívida da autarquia, que
actualmente é de 32 milhões de euros.

Entre os investimentos previstos
para 2020, Miguel Gouveia destaca a
reflorestação do Parque Ecológico do
Funchal, a renovação de redes de água
e de saneamento básico, a reabilitação
urbana e a criação do Centro Integrado
de Gestão Municipal de Acontecimentos
(CIGMA).
No orçamento do próximo ano estão
inscritos créditos bancários no valor de
7 milhões de euros e Miguel Gouveia
diz que a autarquia tem capacidade para
contrair novos empréstimos.
“O limite de endividamento da Câmara
do Funchal está em 110 milhões de
euros e temos uma dívida que ronda os
32 milhões de euros, o que nos dá uma

grande margem para podermos encarar
os financiamentos de bancos para vários
novos investimentos, por exemplo a renovação da frota de recolha de lixo, que
será executada com recurso
ao crédito”, explicou.
Entretanto, o PSD justificou o voto contra o orçamento
para 2020, afirmando que
“há espaço para fazer mais e
melhor” e sublinhando que a
decisão foi “muito ponderada
e bastante amadurecida”.
“É um documento de onde
dificilmente transparece um
Funchal de futuro. Os projectos estruturantes que estão
vertidos neste documento
são os mesmos que já existiam nos
orçamentos de 2019, 2018, 2017 e que
tardam imenso em se concretizar”, disse
o vereador social-democrata Jorge Vale.
O CDS-PP votou favoravelmente os
orçamentos municipais em 2017 e 2018,
mas agora lamenta que 80% das propostas
apresentadas nesses anos não tenham
sido executadas.
“Foram dois anos consecutivos a dar
essa confiança [votar a favor] e chegou
o momento de dizer chega, porque
efectivamente o que nós pretendemos
não é apenas ser aquele que aprova os
orçamentos e que fica bem com o executivo”, disse o vereador centrista Luís
Miguel Rosa.

Museu da Baleia da Madeira
vai usar drones para captar
sopros dos animais
Um novo estudo do Museu
da Baleia, sediado no Caniçal,
na Madeira, vai usar uma
técnica já testada noutras
partes do mundo, recorrendo
a um drone, para captar os
característicos sopros das baleias, explicou o coordenador
científico.

Em causa está o projecto META – “Mamíferos
Marinhos e Ecossistemas:
Avaliação de ameaças antropogénicas”, que tem por
objectivo “dar resposta a
metas da Directiva-Quadro
da Estratégia Marinha e
aprofundar a compreensão
do impacto cumulativo das
actividades humanas neste
grupo de animais”.
“Vão ser utilizados dados
históricos que o museu foi
recolhendo nos últimos 20
anos, além de amostras que
serão recolhidas nos próximos
tempos, amostras de sopro
para medir níveis de stress e
de pele, através de biópsias e,

no caso do sopro, o que vamos
fazer é passagens com drones
por cima dos animais para
recolher esses sopros e poder
retirar essas amostras”.
O coordenador da unidade
Ciência do Museu da Baleia
explicou que a técnica já é usada com sucesso noutras partes

do mundo e é intenção aplicá-la na Madeira neste projecto,
que vai decorrer na região.
A iniciativa, financiada por
fundos comunitários, tem
início marcado já Dezembro
deste ano.
Já o projecto MARCET II
— outro programa com financiamento da União Europeia
— deve arrancar já este mês e
visa “a promoção da actividade de ecoturismo de observação de baleias como modelo
de desenvolvimento económico sustentável através da
protecção e conservação das
populações de cetáceos e a sua
valorização como património
natural da Macaronésia”.

Eurodeputada Sara
Cerdas cria Gabinete de
aproximação à população
do arquipélago da Madeira
A deputada do PSD/Madeira ao Parlamento Europeu,
Sara Cerdas disse na inauguração do Gabinete da Europa
no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, que
a “proximidade” com as populações é “pedra basilar” do
seu mandato.
“A proximidade não foi uma mera bandeira de campanha. É a pedra basilar do meu mandato. Porque de nada
serve fechar-me na imensidão de Bruxelas e Estrasburgo,
sem partilhar o projecto Europeu com os meus constituintes.”, disse Sara Cerdas no seu discurso.
Para aumentar e reforçar a proximidade do projecto
europeu aos madeirenses, Sara Cerdas anunciou que
serão utilizados três meios — a comunicação, o Roteiro
Geração Madeira e o Gabinete.
“Temos como principal objectivo assumir a responsabilidade enquanto agente de informação no âmbito de
questões europeias, mas também estabelecer um canal
directo de comunicação”, sublinhou.
O Gabinete da Europa na Madeira tem como objectivo
ser uma ponte de ligação entre o trabalho desenvolvido no
Parlamento Europeu e os madeirenses e porto-santenses
no sentido de os aproximar das temáticas europeias.
O horário de atendimento deste espaço será entre as
08:00-13:00 horas e as 14:00-17:00 horas. Existindo ainda
o website, www.saracerdas.com, que servirá como um
elo de ligação adicional.
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AÇORES

Governo dos Açores assinala na Bermuda
170 anos da chegada de imigrantes portugueses
O presidente do Governo
dos Açores, Vasco Cordeiro,
iniciou no sábado uma visita
à Bermuda que assinalou o
170.º aniversário da chegada
dos primeiros imigrantes portugueses ao território.

Em Maio de 2016, os executivos dos Açores e da Bermuda
assinaram, em Ponta Delgada,
um memorando que conferiu
um enquadramento político e
institucional à relação afectiva
existente entre os dois arqui-

A visita do governante
açoriano surgiu a convite do
‘premier’ [chefe do governo]
local, Edward David Burt, e
esta foi a primeira deslocação
oficial de Vasco Cordeiro
à Bermuda, território ultramarino britânico situado no
Atlântico norte, que foi destino da emigração açoriana
desde o primeiro quartel do
século XIX.
Estima-se, de acordo com
informações do Governo dos
Açores, que cerca de 20 a 25%
da população da Bermuda seja
descendente de portugueses,
dos quais 90% de origem
açoriana.

pélagos atlânticos, assente,
sobretudo, na emigração açoriana que, a partir de meados
do século XIX, rumou àquele
território atlântico.
No sábado, após a chegada
à Bermuda, Vasco Cordeiro
apresentou cumprimentos
ao governador John Rankin,
seguindo-se de uma recepção oferecida pelo ‘premier’
Edward David Burt.
No dia seguinte, o governante açoriano visitou
a exposição permanente
“Azores e Bermuda”, no
Museu Nacional da Bermuda,
que retrata a importância
e a influência, ao longo do

tempo, da comunidade para
o desenvolvimento daquele
território, participando, à
tarde, na procissão em honra
da comunidade portuguesa.
A noite esteve reservada
para a sessão solene de comemoração da chegada dos portugueses à Bermuda, organizada
por uma comissão composta
pelo Governo da Bermuda,
pela Casa dos Açores da
Bermuda, pela comissão de
Festas do Senhor Santo Cristo
da Bermuda e pela comissão
das Festas do Divino Espírito
Santo da Bermuda, entre outras entidades.
Na segunda-feira, feriado
nacional instituído este ano
para assinalar a chegada dos
portugueses à Bermuda, o
programa teve início com a
cerimónia de descerramento
de uma placa alusiva à chegada de açorianos à Bermuda,
enquanto que, à tarde, Vasco
Cordeiro inaugurou a sede da
Casa dos Açores na Bermuda,
encontrando-se com a comunidade açoriana.
A emigração açoriana para
a Bermuda data da segunda
metade do século XIX.
Embora estes primeiros
imigrantes fossem da Madeira,
nas décadas seguintes, a maioria dos imigrantes portugueses
chegaria dos Açores, juntamente com cabo-verdianos e

Teresa Canto Noronha revisita os Açores
reunindo crónicas da sua ilha em livro
A jornalista Teresa Canto Noronha revisita os Açores reunindo um conjunto de
crónicas no livro “Notas da Ilha”, que traduz
as memórias da sua vivência em São Miguel,
terra natal, a par de experiências actuais.
A autora do livro, natural de Ponta
Delgada, na ilha de São Miguel, disse à
agência Lusa que o leitor que adquirir o livro
vai ser for confrontado
com um conjunto de
crónicas que escreveu
nos últimos dois anos
e que “relatam os
tempos da experiência
passada na ilha”.
Mas, também o
“tempo actual que
reflecte” o que é, o
que pensa e acredita
como “consequência
da forma” como foi educada e de todas as
“experiências de vivências” de quem “teve
o privilégio de nascer numa ilha no meio
do oceano”.
Para a jornalista esta obra “é uma forma de
regressar à ilha emocionalmente”, fazendo
as “pazes com o passado”, como as mortes
do pai e da avó, a par do facto de ter partido
para o continente aos 18 anos e, durante
“muitos anos, não ter estado na ilha”, sendo
assim, esta, uma jornada “feliz de quem se
reconcilia com o seu primeiro amor”.
Para além de haver a necessidade de fazer
esta viagem interior, Teresa Canto Noronha
refere que havia também o objectivo de
“mostrar aos outros o quanto ser açoriano e
ilhéu faz as pessoas diferentes”, havendo um
denominador comum em todas as crónicas,

que vão “desde a nostalgia para a ironia”,
e vice-versa.
“Os açorianos têm uma forma muito
irónica de olhar para as vicissitudes próprias
de quem é de uma ilha, mas também somos
muito nostálgicos”, afirma Teresa Canto
Noronha, que admite que o mar e a paisagem
moldaram a sua personalidade, sentido a
necessidade de “estar
perto da natureza e ter
grandes extensões de
água”.
“O livro, de certa
forma, é uma forma
de colocar em palavras
o que tentei pôr nas
obras que construí
como artista plástica,
nas esculturas que fiz
e nalguns quadros que
desenhei, ou seja, a insularidade”, explica.
Teresa Canto Noronha pretende também
promover os Açores com este livro no contexto nacional porque os açorianos “têm
muito para dar”, visando dar a conhecer
uma realidade que “muitas vezes as pessoas
não conhecem bem” para além da paisagem
e dos seus produtos.
A artista estudou Engenharia Química
no Instituto Superior Técnico de Lisboa,
onde entrou em 1985, mas nunca terminou
a licenciatura, tendo-se tornado jornalista
em 1989.
Trabalhou na RTP e foi correspondente
internacional em Bruxelas e em Roma, onde
viveu entre 2000 e 2006, tendo regressado a
Lisboa e integrado os quadros da redacção
da SIC, onde trabalha actualmente.

outros madeirenses, indicam
dados do executivo do Açores.
Por volta de 1890, os
imigrantes portugueses estavam bem estabelecidos na
Bermuda, sendo a maioria
oriunda do Arquipélago dos
Açores. Se, relativamente
aos outros destinos da emigração açoriana, a maioria
dos emigrantes eram oriundos
de todas as ilhas dos Açores,
no caso da Bermuda, são,
maioritariamente, naturais
de concelhos específicos de
São Miguel. A Bermuda foi,
assim, o terceiro grande destino da emigração açoriana,
após Brasil e Estados Unidos
da América.
Relativamente aos processos que foram tratados directamente pela Direcção Regional
das Comunidades dos Açores,
apurou-se, de 1960 a 2018, um
total de 8.626 cidadãos portugueses da região que saíram
para a Bermuda com contrato
de trabalho, para exercerem
diversas actividades profissionais, nomeadamente nas
áreas da construção civil e
jardinagem.
De 2013 a 2018 saíram
da região 389 cidadãos dos
Açores, e este ano, de Janeiro
a 13 Outubro, saíram da região
80 cidadãos açorianos com
contrato de trabalho para a
Bermuda.

Governo dos Açores
estima economia
a crescer 2% em 2020
O Governo dos Açores prevê que em 2020 a economia
da região cresça 2%, percentagem igual à que se deve
registar este ano, avançam documentos oficiais.
A previsão do executivo consta do Plano e Orçamento
para o próximo ano da região, documentos entregues na
quinta-feira transacta na Assembleia Legislativa Regional.
A percentagem de 2% de crescimento previsto da
economia para 2019 e 2020 é inferior à de 2018 (2,2%),
embora este valor seja “ainda uma estimativa”.
Para este ano, a previsão teve em conta “a média do
Índice de Actividade Económica (IAE) dos últimos doze
meses até Julho”, e “na previsão para 2020 estima-se a
mesma taxa, em virtude de a região ter crescido 2,5% em
média no período 2015-2018, valor superior ao registado
no país (2,1%)”, frisa o Governo dos Açores.
O Orçamento dos Açores para 2020 tem um valor global
de 1.812 milhões de euros e pretende ser um guia para
o fortalecimento da economia e a criação de emprego.
No documento entregue ao parlamento açoriano, é
referido que, dos 1.812 milhões de euros, 207 milhões de
euros dizem respeito a operações extra-orçamentais e 558
milhões de euros são adjudicados às despesas do Plano.
Ao longo dos textos que acompanham o Plano e
Orçamento, é referido pelo executivo regional que
os Açores são uma região de “oportunidades”, sendo
necessário contudo “consolidar e fortalecer” o tecido
económico regional.
Nesse sentido, o executivo, liderado pelo socialista
Vasco Cordeiro, compromete-se a “aproveitar de forma
eficiente” as dotações ainda ao dispor no actual quadro
comunitário, para “para criar mais riqueza e mais e melhor emprego”.
Haverá, ainda a nível comunitário, um “reivindicar”,
por exemplo, da “manutenção de sistemas de incentivo
ao investimento” e das taxas actuais de co-financiamento.
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Uma aventura em Trás-os-Montes
Meu pai era rapaz citadino, aluno da
Escola de Belas Artes.
Sempre vivera rodeado de livros; e do
mundo apenas conhecia subúrbios do Porto,
principalmente a Maia, onde ia visitar o Padre
Ernesto, amigo e confidente.
Nas férias, ia de comboio até Vizela, frequentar as termas.
Casou com transmontana – amiga de infância – que viera para a cidade estudar.
Após o matrimónio, e curta lua-de-mel em
Viana do Castelo, minha mãe quis apresentálo à família, que vivia em pequena aldeia,
perdida nas faldas de serra, algures no distrito
de Bragança.
Feitas as malas, embarcaram em São Bento
e só pararam no Cachão, onde se hospedaram
em estalagem (da Calrreta?), aguardando a
chegada dos familiares.
Pela manhã, estando ainda deitados, entroulhes pelo quarto a hospedeira; e sem mais,
declarou que estavam lá fora, a perguntarem
por eles, com bestas.
Estremunhados, ergueram-se e apressaram-

Assim termina a desventura de
nato citadino, que aborrecia a
solidão do campo e se tornou, de
alma e coração, em campesino.
se a recebê-los.
Feitas as apresentações, indicaram-lhes
para montar soberbos cavalos.
Meu pai, vendo bicho tão grande e de
pernas tão altas, recusou. Insistiram. Recusou
novamente, apontando para simpático jeriquinho que lhe pareceu réplica do burro de
Sancho Pança.
Como teimasse, não encontraram melhor
remédio se não carregar as malas no cavalo e
ajudá-lo a sentar-se na albarda do burrico.
Foram por atalhos, pelas serras. O burrico, vendo-se livre, caminhava a passo
miudinho, apressadamente, distanciando-se
da comitiva.
Receosa, minha mãe avisava o cunhado,
aflita, para que parasse o jerico. De longe,
ele barrigava:

Padre Vieira e os professores
A primeira vez que conheci o Sermão da
Sexagésima foi através de um actor que era
financiado por alguma agência de cultura.
Ele interpretava o Padre Vieira proclamando
o seu sermão famoso nas escolas de segundo
grau. Fiquei impressionado na época, 1980,
e continuo até hoje. Depois que abandonei o
ateísmo, essas palavras da Sexagésima voltaram a ecoar na minha mente:
Fazer pouco fruto à palavra de Deus no
Mundo, pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do
ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se
converter por meio de um sermão, há-de haver
três concursos: há-de concorrer o pregador
com a doutrina, persuadindo; há-de concorrer
o ouvinte com o entendimento, percebendo;
há-de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são
necessárias três coisas: olhos, espelho e luz.
Se tem espelho e é cego, não se pode ver por
falta de olhos; se tem espelho e olhos, e é de
noite, não se pode ver por falta de luz. Logo,

O Ministério da Educação deveria
prover uma reforma que estabeleça método, treinamento de
professor, actividades que envolvam os pais, tratamento e socialização de alunos violentos, etc.
há mister luz, há mister espelho e há mister
olhos. Que coisa é a conversão de uma alma,
senão entrar um homem dentro em si e ver-se
a si mesmo? Para esta vista são necessários
olhos, e necessária luz e é necessário espelho.
O pregador concorre com o espelho, que é a
doutrina; Deus concorre com a luz, que é a
graça; o homem concorre com os olhos, que
é o conhecimento. Ora suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende
destes três concursos: de Deus, do pregador e
do ouvinte, por qual deles devemos entender
que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte
do pregador, ou por parte de Deus?
Não deixo de fazer uma reflexão sobre

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal
– “Xó! …Xó! …Xó! …” – Mas o animal, impassível, seguia o seu caminho – e
ele, voltando-se para a minha mãe, para a
sossegar:
– “Bô! … Ele sabe o caminho! … Não se
perde! …”
E assim, distanciando-se, com as mãos
fincadas na crina do animal, lá foi o meu pai
por serras e vales, até o burrito entrar num
povoado…
Foi entrada triunfal! Acontecimento inédito naquela pacata aldeia: ver um homem
montado num burro, aferrado como lapa ao
pelo do asno…
Parou o animal à porta de residência. A
dona da casa, que estava sentada na escaleira,
cumprimentou o meu pai, insistindo para se
apear.
Mas, as pernas adormecidas, não permitiam…
Insistiu; mas meu pai respondia-lhe:
– “Estou a descansar um bocadinho…”
De súbito, o burro, cansado de esperar,
enfia-se por estreita porta no escuro está-

Os corruptores alemães ao redor
dos nossos submarinos foram
descobertos e condenados, mas
os corrompidos entre nós ficaram
a rir-se.
Tendo tomado conhecimento de que se
deslocara ao seu país de origem, a fim de
estar com os familiares que lá se mantêm,
perguntei-lhe, feliz por voltar a vê-la, se
estivera aí. Sem que o esperasse, não só não
respondeu, como sorriu prolongadamente, de
um modo que aqui qualifico de simbólico.
Perante o silêncio, repeti a pergunta. Espanto
dos espantos, eis que de si recebi esta pergunta,
sempre sorrindo: quer saber porquê?! Bom,
fiquei quase sem palavras, mas logo respondi
com a verdade: então, se sei de onde é natural,
se esteve de férias, o mais lógico é ter ido ao
seu país de origem!! Bom, lá me respondeu
que sim, mas só por via de um gesto de assentimento ocular.
Como é evidente, daqui quase nada se deduz,
nem realmente deduzi o que quer que fosse.
A verdade é que esta resposta, de parceria
com a velha historieta do agente secreto, e de
outras, – ao ter-se percebido o barrete de todo
o caso em questão – nada como ter cautelas.
As tais que com os caldos de galinha se diz

bulo.
Meu pai estirou-se
todo, para não bater a
cabeça nas traves que
sustinham o tecto; e nessa
caricata situação o foram
encontrar…
Durante o almoço, perguntou a minha
mãe se havia comboio para baixo. Como lhe
dissesse: “só amanhã”, resignou-se.
Uma semana depois, encontrava-se encantado. Conversava não só com parentes, mas
com toda a aldeia… Tão encantado ficou que
todos os anos ia a Trás-os-Montes, correndo
vilas e aldeias vizinhas.
Mais tarde, foi com alegria e entusiasmo
que soube que o Município de Vila Flor lhe
concedera o honroso título de vilaflorense
adoptivo.
Assim termina a desventura de nato citadino, que aborrecia a solidão do campo e se
tornou, de alma e coração, em campesino.
Tudo isto ocorreu meses antes da famigerada Segunda Guerra Mundial.

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil
Educação tendo por base a Sexagésima. Acho
que os pensamentos do Padre Vieira servem
aqui também: de quem é a culpa? Do aluno,
da escola ou do professor?
Hoje, as redes sociais trazem-nos os professores a reclamar dos pais que não participam da
educação, respeito e orientação aos filhos para
fazer tarefa e estudar, reclamam dos salários
que os governos pagam, da infra-estrutura da
escola, etc. O cidadão reclama que os alunos
não sabem nada, não aprendem.
Sem querer polemizar, se a Educação do
Brasil fosse realmente uma das piores do
mundo, não teríamos o oitavo PIB do mundo
e não existiriam Embraer, Petrobras, Embrapa,
Avibras, etc.
Outro ponto: antes de 1970, a Educação
no Brasil era tida como de boa qualidade,
mas para poucos. A ditadura acabou com o
Científico, adoptou uma formação técnica e
universalizou. Dizíamos que era para o povo
não pensar!
Hoje, temos muitas escolas, poucas de

A nova Rota do Cabo
Acordado pelas nove e meia da manhã, de
pronto liguei o televisor, por um acaso na TVI
24. Por aí recebi a notícia de mais uma megaoperação da Polícia Judiciária, e também de
outras autoridades, intitulada “Rota Do Cabo”.
Uma nova Rota do Cabo, já não iniciada aqui,
mas destinada a fazer entrar cidadãos do mui
amplo mundo pobre dos nossos dias no espaço
europeu, usando as facilidades geralmente
conseguidas em Portugal. Objectivamente,
nada de realmente inovador.
Interessante foi constatar, em pleno café,
por acaso com um televisor sempre ligado,
por onde corriam conversas de jornalistas ao
redor da tal operação policial, que um conjunto
muito usual de habitués – senhoras e senhores – apenas se determinou a abordar o jogo
entre a Ucrânia e Portugal, nunca trocando
uma só palavra sobre a operação policial que
se constituía no centro da informação matinal
daquele dia. No fundo, mais um dado que nada
tem de realmente inovador.
Ora, num destes dias recentes, de parceria
com minha mulher, desloquei-me um pouco
para lá do ambiente diariamente vivido ao
longo de quase todo o ano, a fim de voltarmos
a um café que não visitávamos há perto de um
mês. Lá estava, desta vez, uma empregada
nossa conhecida de há muitos anos – bem
mais que dez.

SEM IGUAL

qualidade. A maioria das
cem melhores está em São
Paulo, será que pode copiar para o resto do país?
E por que mesmo São
Paulo não melhora mais?
Quem é o verdadeiro inimigo da Educação?
O governo, o método, a escola, o professor, o
aluno, os pais? Talvez os políticos...
O governo federal está paralisado esperando
a aprovação da Previdência. O Ministério da
Educação deveria prover uma reforma que
estabeleça método, treinamento de professor,
actividades que envolvam os pais, tratamento
e socialização de alunos violentos, etc. E os
deputados e senadores também deveriam
fazer a sua parte. Ouçam também Monteiro
Lobato.
Mário Eugénio Saturno
(cientecfan.blogspot.com) é Tecnologista
Sénior do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e congregado mariano.

Por Hélio Bernardo Lopes
Correspondente de Portugal
nunca terem feito mal a ninguém.
Depois de quanto se vem tomando conhecimento sobre a problemática da imigração
ilegal, conhecendo as tradições portuguesas
no domínio da corrupção, da permanente
utilização ilegal e desumana de estrangeiros
a trabalhar em condições absolutamente indignas, o que agora possa vir a ser descoberto
acabará por se constituir, de algum modo,
numa espécie de nadinha no domínio criminoso em causa.
A dado passo do meu pequeno-almoço no
café usual, calhei a olhar o televisor, mesmo
a partir do exterior, nele encontrando uma
ampla legenda onde se lia, sensivelmente,
isto: “rede criminosa no Estado”. Achei graça
e creio que vale a pena dizer aqui algumas
palavras sobre o tema.
Existem redes criminosas em todos os
lugares onde existam pessoas e que sirvam a
comunidade, nacional ou estrangeira. E se é
verdade que muitas dessas redes se suportam
no Estado, através de acções ilegais de servidores seus, a verdade é que também existem
redes desse tipo nos sectores que são privados.
Basta olhar, por exemplo, as redes ligadas
ao negócio da prostituição, ou do trabalho
ilegal, ou do negócio medicamentoso, ou no
de empresas de construção civil, etc.. Essas
redes existem nos lugares onde possam ser

extraídos benefícios de
um modo ilegal. Umas
suportam-se na corrupção
de servidores do Estado,
outras actuam à vontade,
até serem detectadas pelas
autoridades.
Claro está que se o Estado deixasse de existir, o que subsistiria seriam as consequências
daquela estimativa já conhecida de todos, e que
se materializa naquela ideia de que é preciso
menos Estado para melhor Estado. No limite,
teríamos uma completa anarquia, certamente
com tempo curto de vida, de pronto seguida
de uma terrífica tirania do inevitavelmente
regressado... Estado.
Perguntará o leitor: mas pode fazer-se algo
para melhorar a actual situação? Claro que
sim! Desde logo, modificar, em termos de
eficácia, a borracheira em que se constitui a
nossa ordem jurídica. E depois, actuar, de um
modo preventivo e perturbador, onde se sabe
perfeitamente que, com elevada probabilidade,
terá de estar presente a prática criminosa hoje
muito disseminada na sociedade portuguesa.
Repare o leitor: os corruptores alemães ao redor
dos nossos submarinos foram descobertos e
condenados, mas os corrompidos entre nós
ficaram a rir-se. No entretanto, a novíssima
Rota do Cabo lá vai continuar...
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SAÚDE E CIÊNCIA

Breves da Saúde

Mental – Festival da Saúde Mental começou
dia 1 em Lisboa e chega ao Porto no dia 21
O festival Mental, que pretende ajudar a combater o decorrer nos dias 7, 11, 12 e 13 de Novembro, no Cinema
estigma e a iliteracia em relação à saúde mental, começou City Alvalade, em Lisboa, e nos dias 22 e 23 no Auditório
no dia 1, em Lisboa, a sua programação, que inclui cinema, da Casa das Artes, no Porto.
música e debates, e chega 21 de Novembro ao Porto.
Além disso, haverá também uma mostra de filmes de
animação, o Mental Júnior, no dia 16 de Novembro, na
Fábrica do Braço de Prata.
Aos mais novos é dedicada também a programação deste
sábado, com as peças de teatro “Agir na Vida”, às 15:00, e
“Escada Acima...Escada Abaixo”, às 17:00, no Auditório
Orlando Ribeiro, em Telheiras.
A programação do festival, que inclui outros espectáculos
de teatro, dança e música irá decorrer, além do Auditório
Orlando Ribeiro, em locais como a Casa da Imprensa e o
Espaço Atmosfera M.
Nos debates, que se realizam logo após as sessões de
cinema dos dias 8, 9 e 10, em Lisboa, e 22 e 23, no Porto,
serão abordadas questões como o ‘Burnout’, o ‘FOMO’
(Fear Of Missing Out – medo de deixar escapar algo, em
A sessão inaugural da 3.ª edição do Mental – Festival da português) e as Demências.
Saúde Mental esteve marcada para sexta-feira, mas a proO Mental foi criado em 2017, com o “objectivo primordial
gramação “iniciou-se formalmente para o grande público” falar claro e claramente sobre saúde mental” e “a plataforno sábado, estendendo-se o programa de Lisboa até ao dia ma escolhida é a cultura no seu sentido mais lato e as artes
16, enquanto, no Porto, o Mental decorrerá nos dias 21, 22 em particular, veículos extraordinários para o combate ao
e 23 de Novembro, de acordo com a informação disponível estigma, vergonha e falta de informação pública e geral”.
no ‘site’ oficial da iniciativa.
A programação completa do festival, que conta com
Durante o festival serão exibidos 21 filmes, a maioria a co-produção da Direcção-Geral de Saúde, através do
dos quais curtas-metragens de ficção e documentário, “mais Programa Nacional para a Saúde Mental, pode ser consuldo dobro da edição anterior”. As sessões de cinema irão tada em www.mental.pt.

Associação alerta para a necessidade de acabar
com os mitos associados à colonoscopia
A associação Europacolon
defendeu que para acabar com
os mitos associados à colonoscopia é necessário motivar a
população para os benefícios
deste exame para prevenir o
cancro colo-rectal, que causa
11 mortes por dia em Portugal.
Nas vésperas de se assinalar
o Dia Europeu de Luta Contra
o Cancro do Intestino (3 de
Novembro), a Associação
de Apoio ao Doente com
Cancro Digestivo pretendeu
“desmistificar a realização de
colonoscopias e sensibilizar a
população para a importância
da realização deste exame
como forma de prevenir e
diagnosticar atempadamente
o cancro colo-rectal”.
A associação divulgou
as conclusões do estudo
“Public Attitudes Towards
Colonoscopy” (Atitudes públicas em relação à colonoscopia), segundo as quais os
vários mitos e o desconhe-

cimento dos benefícios da
colonoscopia podem reduzir
a probabilidade de este exame
ser realizado por milhares de
pessoas.
Este estudo, que resultou de
um inquérito realizado a dois
grupos distintos (quem nunca
fez o exame e quem fez nos
últimos cinco anos), pretendeu
avaliar a atitude das pessoas
em relação à realização da
colonoscopia, o conhecimento
sobre o procedimento e a
informação sobre o exame.
Segundo o estudo, a maior
parte dos inquiridos (94%)
considerou o procedimento
melhor ou igual ao expectável
e apenas 6% consideram pior.
Verificou-se que o exame
em si é a pior parte do processo
para aqueles que nunca fizeram o exame (38%), enquanto
que os que foram submetidos a
uma colonoscopia salientaram
a preparação intestinal como
a pior fase (47%).

Departamento de Defesa dos EUA
dá bolsa à UMinho para investigação
de Machado-Joseph
Uma investigação da Universidade do Minho recebeu
uma bolsa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos
para testar um novo medicamento que pretende “melhorar a
condição” dos doentes com Machado-Joseph, “apontando”
como alvo a serotonina, um neurotransmissor do cérebro.
A investigadora da Escola de Medicina da Universidade
do Minho e do Instituto de Investigação em Ciências da
Vida e Saúde (ICVS) responsável pelo projecto, financiado
com 800 mil euros a dividir por três anos, Patrícia Maciel,
explicou que o trabalho desenvolvido mostra que “apontando
a serotonina, um neurotransmissor do cérebro, como alvo,
se pode melhorar a condição de um ratinho transgénico
que expresse a mutação da doença de Machado-Joseph”.

Gripe: Mais de meio milhão de idosos
já se vacinaram
Mais de meio milhão de idosos já se vacinaram contra
a gripe, segundo dados do “Vacinómetro”, que destacam
a subida da cobertura vacinal dos doentes crónicos e dos
profissionais de saúde face ao período homólogo de 2018.

Vacina que abrange serotipo ‘w’ da meningite
só é recomendada a viajantes — DGS
A vacina que protege contra o serotipo ‘w’ da meningite,
que está esgotada nas farmácias, apenas é recomendada
pelas autoridades de saúde a quem viaja para a Arábia
Saudita e algumas zonas de África, esclareceu a directora-geral da Saúde.

Investigadores da UMinho estão a criar vírus
que atacam bactérias para tratar infecções
O Centro de Engenharia Biológica (CEB) da
Universidade do Minho está a desenvolver um “novo tipo
de fagos sintéticos”, vírus capazes de matar bactérias, para
tratar infecções provocadas por organismos resistentes aos
antibióticos, anunciou aquele instituto.

Hospital da Póvoa de Varzim desafia limites
com crescimento recorde de partos
O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde
tem vindo, nos últimos anos, a superar os seus recordes
em número de partos. No mês de Outubro registou o nascimento do bebé mil, um número que em 2018 só tinha
sido atingido em Dezembro, perspectivando-se para este
ano crescimento de 25% no número de partos, que se deve
cifrar nos 1.300 nascimentos.

Médicos alertam para eventuais riscos
de “ecografias emocionais”
A Sociedade Portuguesa de Ecografia Médica (SPEM)
manifestou-se contra as chamadas “ecografias emocionais”
feitas fora do âmbito médico, considerando que expõem
grávidas e fetos a tempos excessivos de exposição a ultras
sons, o que pode ter efeitos nocivos.

Falta de secretários clínicos impede abertura
de novas USF — Coordenador

A colonoscopia está fortemente associada ao diagnóstico de uma doença intestinal
ou cancro e, por isso, acaba
por ser menos vista como um
procedimento preventivo ou
terapêutico, causando maior
resistência por parte da população, refere o estudo.
Apesar da experiência da
realização da colonoscopia
ter sido considerada melhor
do que o expectável, dois
em cada cinco adultos ainda
ficariam envergonhados de a
fazer novamente. “Para acabar com os mitos associados
à colonoscopia é necessário
alertar, informar e motivar
a população, não só sobre o
exame, mas também para as
consultas de rotina, uma vez
que os médicos têm um papel
fundamental neste processo.
É também fundamental haver
igualdade de acessos, combater as assimetrias regionais e
investir no desenvolvimento
de profissionais de saúde e
novas tecnologias”, sublinha
no comunicado o presidente
da Europacolon Portugal,
Vítor Neves.
A colonoscopia é o único
meio eficaz de rastreio do

cancro colo-rectal porque,
além de diagnosticar lesões
avançadas, pode tratar lesões
benignas (pólipos) com potencial maligno.
O exame permite reduzir
até 40% o número de casos de
cancro colo-rectal, doença que
mata 1,2 milhões de pessoas
a cada ano em todo o mundo.

“Neste momento temos projectos de candidaturas de
unidades de saúde familiar que não avançam porque não
têm secretários clínicos. Têm médicos, têm enfermeiros,
mas não têm secretários clínicos”, disse Henrique Botelho,
que falava à agência Lusa a propósito da divulgação do
relatório final da Coordenação Nacional para a Reforma
do SNS na área dos Cuidados de Saúde Primários.

Centro de hemodiálise de Monção começou
a funcionar na sexta-feira
O centro de hemodiálise da Santa Casa de Monção começou a receber os primeiros utentes na sexta-feira, disse
à Lusa o provedor da instituição, adiantando que, numa
primeira fase, a unidade irá funcionar três dias por semana.
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Luso-descendente lidera organização que atende
sem-abrigo e toxicodependentes na Venezuela
Mesmo em tempos de crise
na Venezuela, um luso-descendente, Francisco Soares,
criou e preside à organização
“Regala Una Sonrisa” (Dê
um sorriso), que atende sem-abrigo e toxicodependentes,
a quem ensina a praticar a
terapia do riso. “É uma organização não-governamental que
foca a atenção em pessoas em
situação de rua [sem-abrigo]
e procura promover a alegria
através do riso e do sorriso.”
Segundo Francisco Soares,
além de atender as pessoas e
ensinar a rir, esta organização
não-governamental (ONG)
tem também um banco de
roupa. Além disso, desenvolve um programa para criar
consciência através do riso,
sobre como comportar-se
na sociedade e que promove
também o bem-estar e a alegria
em empresas e organizações.
Filho de madeirense, este
luso-descendente explicou
que a ideia de criar a ONG
surgiu há quatro anos, e esta
foi registada legalmente em
2016.

“A ONG surgiu porque eu
passei pela experiência pessoal de viver na rua. Muito
jovem tive que viver nas ruas
e aquela experiência, que no
meu caso foi por razões de
adição [toxicodependência],
marcou-me muito porque a
realidade das pessoas que
vivem nas ruas é muito dura.
Quem vive na rua passa vivências muitos fortes e daí surgiu
a intenção de ajudar e trabalhar
a favor dos sem-abrigo”, disse.
Sobre a atenção aos sem-abrigo, explicou que uma
vez por mês os voluntários
fazem uma jornada à procura
de pessoas que ainda não foram identificadas e que não
conhecem a sua ONG.
“Levamos-lhes um prato de
comida e roupa para vestir, entendendo que isso não mudará
a realidade dessas pessoas,
mas dignificará esse dia na
vida dessa pessoa”, relatou.
Por outro lado, explicou
que “o mais importante é o que
acontece depois” porque os
membros da ONG “recolhem
a maior quantidade de dados

dessas pessoas, sectorizam
e classificam, onde moram,
onde dormem, como se chamam, para depois continuar a
atenção através do banco de
roupa e de outras actividades”.

Quanto aos recursos económicos para manter a ONG,
precisou que são obtidos pelas
pessoas que colaboram: “Não
temos donativos de organizações internacionais ou empresas, apenas o apoio directo de
pessoas que sabem de nós, do
trabalho que fazemos”.
“Também fazemos actividades em organizações e
empresas, como a ioga do

riso, vendemos ‘t-shirts’, e
com isso angariamos fundos”.
Quanto ao ioga do riso,
explicou que é uma técnica
para “aprender a rir mesmo
sem piada, sem humor”.
“O nosso mundo está habituado a rir por humor, fazendo
troça do outro, o que agora
chama-se ‘bullying’. A ioga
do riso ensina a aprender a rir
sem razão, fazer movimentos
corporais e respirar, inalar e
exalar rindo. É algo tão fácil
e o cérebro não compreende
se se está a rir a sério ou mentindo, envia hormonas para o
corpo porque pensa que estamos rindo, e nós procuramos
que as pessoas adiram a esta
ideia”, disse.
Francisco Soares afirma
que “o mal da humanidade,
neste momento, é a discriminação e não apenas de quem
vive na rua, também por ser
negro, magro, gordo, porque
usa óculos ou não, mas para
quem vive na rua é muito mais
difícil porque está sujo, por
não tem onde tomar um duche
todos os dias”.

Artista portuguesa mantém
“para sempre” ligação à cidade
através do Muro do Berlim
A artista portuguesa Ana Leonor Madeira Rodrigues foi
das primeiras a pintar o muro de Berlim, pouco depois da
queda, aceitando entrar no projecto “East Side Gallery”,
para manter “para sempre” uma ligação à cidade.
É uma pintura ao ar livre que já levou muitas voltas. A
original demorou uns dois ou três dias e foi feita pouco
depois da queda do muro de Berlim. Em cima de um
escadote, Ana Leonor Madeira Rodrigues recordou o
desastre de Chernobyl, fazendo uso do azul, do preto e
de vários jogos de sombras.
O convite partiu da artista alemã e sua amiga Ursula
Wunsh, que vivia do lado oriental de Berlim. Conheceramse num ‘workshop’, ainda com um muro erguido, e ainda
hoje vão mantendo contacto.
Ela perguntou-me se eu queria participar”, contou à
agência Lusa a artista plástica portuguesa, acrescentando
que não precisou de pensar muito no que dizer.
“Claro que quero! Vou fazer uma pintura no muro”,
respondeu Ana Leonor Madeira Rodrigues, que confessa
ter uma grande paixão por Berlim, podendo assim ter uma
“ligação para sempre” à cidade.
Pouco tempo depois a pintura foi vandalizada e, mais
tarde, restaurada pela própria, num projecto de renovação
que envolveu vários dos artistas originais. No fundo da
obra, a letras brancas, a artista portuguesa deixou o endereço de ‘email’. “Como eu deixei lá o meu email, de vez
em quando tenho notícias de pessoas que me escrevem ou
que me enviam uma fotografia da pintura. A última que
recebi fez-me ganhar o dia. Era um senhor do Canadá a
dizer-me que adorou a minha pintura e que marcou a ida
dele a Berlim. Para um artista ler isso é bestial”, conta.
Ana Leonor Madeira Rodrigues foi para a Berlim ocidental uns meses antes da queda do muro. “Tinha vendido
duas pinturas grandes na Alemanha. Já tinha vivido em
Munique e visitado Berlim, cidade de que gostei muito.
Então decidi ir à aventura”, revela à Lusa.
“Imaginar uma cidade cercada por um muro, completamente livre, sem parar, muito alternativa e criativa.
As lojas não tinham hora para fechar. A habitação era
mais barata, havia muitas casas ocupadas. Foi mudando
devagarinho”, descreve com saudade.
“Claro que aquela era uma situação de repressão enorme [para quem estava na RDA, no lado leste]. O ideal
comunista era tudo menos ideal, era uma vida dificílima e
muito controlada. Mas já eram tantos anos que se tornou
um mundo. A situação da Alemanha é muito complicada”,
partilha a artista plástica a viver actualmente em Lisboa.
Ana Leonor Madeira Rodrigues tinha o estúdio no
bairro de Kreuzberg, em Adalbertrasse, não muito longe
de um dos ‘check points’ por onde se podia cruzar do lado
ocidental para o oriental. “Já havia uma certa abertura dos
países à volta, mas que o muro se abrisse, acho que era
algo em que ninguém acreditava muito [na altura]. Foi
tudo muito rápido depois”, explica.
A artista plástica, que viveu em Berlim até 1992, recorda a alegria da maior parte das pessoas com a queda
do muro e a confusão dos primeiros dias.
“Havia muitos alemães do lado oriental a chegar,
obcecados com as compras. Havia uma grande atracção
das pessoas do lado oriental da Alemanha, pelo lado ocidental. Um fascínio. Havia essa vontade de que o muro
acabasse, mas não sei se havia vontade de que as coisas
mudassem como mudaram (…) Eles vivem de uma forma
muito dolorosa esse apagar de um passado. Eles deixaram
de existir em muitos aspectos”, explica, sublinhando que
muitos, da ex-RDA, “ficaram sem passado e sem país”.
A artista plástica visita Berlim com frequência e vai
sempre “dizer um olá” à pintura que ainda se mantém
num dos monumentos mais conhecidos da cidade, a “East
Side Gallery”.
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Concurso de Cantores:

Luso-descendente entre os primeiros quatro semifinalistas
Por João Vicente
A primeira ronda de qualificação da 14.ª edição do Concurso
de Cantores com John Santos (SCJS, na sigla em inglês)
decorreu na pretérita quarta-feira (30) na Casa do Alentejo
de Toronto e dela saíram os primeiros quatro semifinalistas
– dois na categoria juvenil e dois na de adultos, um deles
um luso-canadiano.
Patrick Lopes foi um dos 19 concorrentes que fizeram
prova perante o júri e o público que ali se juntou para apoiar
os seus favoritos, sendo escolhido juntamente com os outros
três semifinalistas com base na votação conjunta dos espectadores e dos quatro juízes.
No alinhamento juvenil participaram nove elementos e,
segundo o júri, em geral demonstraram maior potencial e um
calibre mais elevado do que os concorrentes adultos.
Os dois seleccionados que passam à próxima fase foram
AJ Manuel, que interpretou “And I am Telling You” – tema
popularizado por Jennifer Holliday e, mais recentemente, por
Jennifer Hudson – e Shane Aludud, que escolheu para cantar
o tema “To Love You More”, de Céline Dion.

No grupo de 10 adultos que se apresentarem em prova
foram várias as concorrentes que tentaram a sua sorte com
temas da cantora Adele, mas os apurados para as semifinais
foram o luso-canadiano Patrick Lopes e Talise Mulholland,
que concorreram, respectivamente, com os temas “Dance With
Me Tonight”, de Olly Murs, e “Jealous”, de Labrinth.
Como já vem sendo hábito, depois da apresentação de cada
categoria os concorrentes foram entrevistados pela locutora
Marisa Oliveira, da SCJS TV, com a novidade este ano de que
os juízes – o músico Valter Barberini, o teclista e compositor
Patrick Albernaz, o produtor discográfico Trevor Shelton e o
compositor e produtor Anthony Wright – puderam também
colocar-lhes algumas questões.
Por fim procedeu-se à contabilização dos resultados, processo que é feito com a supervisão de elementos do público
escolhidos aleatoriamente e em que metade dos valores
atribuídos aos concorrentes provêm do voto da assistência e
a outra metade do voto dos juízes.
Segundo os responsáveis pelo concurso, os participantes
que não foram apurados nesta ronda terão outra oportunidade para impressionar os juízes e os espectadores durante as

últimas sessões de qualificação, a realizar a 22 de Janeiro e
12 de Fevereiro.
Entretanto, e ao longo do seu percurso, os concorrentes irão
continuar a receber lições e conselhos destinados a ajudá-los
a melhorar a voz e a presença em palco.
Fundado pelo músico John Santos e pela esposa, Lisa
Santos, e direccionado inicialmente à comunidade lusocanadiana, o concurso passou a abrir as portas a todas as
etnias, com a particularidade de que os concorrentes podem
cantar noutras línguas além do inglês.
Actualmente o SCJS pode ser seguido em várias plataformas, nomeadamente através do portal thesingingcontest.
com, da página facebook.com/TheSingingContest e do canal
de YouTube, TheSingingContest1, onde transmite em directo.
As semifinais vão realizar-se em Fevereiro e Março e a
grande final está marcada para o dia 25 de Abril, no Centro de
Convenções Pearson, mas entretanto quem gostar de assistir
ao vivo e contribuir para a selecção dos semifinalistas pode
assistir à próxima ronda de qualificação, marcada para 20 de
Novembro na Casa do Alentejo, a partir das 18h00.
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60 anos do Rancho da Nazaré

O mais antigo grupo folclórico luso-canadiano comemorou aniversário com vereadora do município nazareno
O mesmo faria a vereadora visitante, que trouxe também
um presente para o rancho, que entregou ao cuidado do
O Rancho Folclórico da Nazaré de Mississauga (RFNM) presidente, e outro para o Museu dos Pioneiros, fundado
celebrou no passado sábado (2) a respeitável soma de 60 anos pelo falecido nazareno António Sousa.
A família Sousa esteve representada por quase uma vindesde que foi constituído para celebrar e promover a vila da
tena de membros, entre os quais os irmãos do falecido e os
Nazaré, seus usos, costumes e folclore aquém mar.
Presente nesta ocasião especial esteve a vereadora da
Câmara Municipal da Nazaré,
Regina Piedade Matos, que
comemorou a efeméride com
os seus conterrâneos deste
lado do Atlântico, trazendo
não só uma palavra de apoio
mas também o aval do município que representa.
O músico Mário João
Estrelinha, também ele vindo
da Nazaré, animou o evento,
primeiro com música de fundo, enquanto decorria o jantar,
voltando mais tarde para um
espectáculo.
Entretanto, o mestre-decerimónias, José Eustáquio

assistência com alguns temas sobre a Nazaré, continuando
depois com uma selecção de músicas mais populares e
convidativas para dançar até que entrasse em cena o rancho
aniversariante.
Constituído em 1959, o que o torna no primeiro e mais
antigo rancho português no Canadá, o grupo foi extremamente bem recebido, não só
por estar a “jogar em casa”,
mas também porque os seus
organizadores, ensaiadores e
elementos voltaram a esmerar-se, proporcionando uma
actuação de alta qualidade
que retratou o mais fielmente
possível os trajes e as danças
e cantares tradicionais da
Nazaré.
No final, procedeu-se à
cerimónia do corte do bolo
de aniversário, servido depois
com champanhe para brindar
ao passado e ao futuro do rancho que é já uma instituição
cultural luso-canadiana de
renome.

filhos, Charles, que foi ministro das finanças do Ontário, e
Júlio, que foi chamado ao palco para dizer algumas palavras
e para entregar à jovem Mónica Ledo uma bolsa de estudo
em memória dos pais e que irá passar a designar-se por Bolsa
de estudo de Maria Antónia e António Sousa.
Posto isto, Mário João Estrelinha voltou a prendar a

À uma hora da manhã de domingo – cerca de seis horas
e meia após se terem aberto as portas deste evento – ainda
os convivas não estavam prontos para debandar pelo que
o artista Mário João Estrelinha voltou ao palco para
retomar o seu espectáculo e dar continuidade ao animado
baile.

Por João Vicente

foi conduzindo o evento, começando por reconhecer a
presença do presidente da Casa do Sport Lisboa e Benfica
em Toronto, Mário Mirassol, que deixou os seus parabéns e
prendou o RFNM, na pessoa do seu presidente, José Mafra,
com um cachecol e uma caneta do clube, além de dirigir
algumas palavras ao público.
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CPLP – LUSOFONIA

Campanha para as presidenciais
começa na Guiné-Bissau com dois
Primeiros-ministros e dois governos
A campanha eleitoral para
as presidenciais de 24 de
Novembro na Guiné-Bissau
começou sábado, quando o
país vive mais um momento
de grave tensão política, com
a existência de dois Primeirosministros e dois governos.

Assembleia do Povo Unido
– Partido Democrático da
Guiné-Bissau e que também
tem o apoio do Partido de
Renovação Social, e o antigo
Primeiro-ministro Carlos
Gomes Júnior.
José Mário Vaz arrancou a

Participam na campanha,
que vai decorrer até 22 de
Novembro, 12 candidatos
aprovados pelo Supremo
Tribunal de Justiça.
Na corrida para a
Presidência guineense destacam-se o actual chefe de
Estado, José Mário Vaz, o
presidente do Partido Africano
para a Independência da Guiné
e Cabo Verde, Domingos
Simões Pereira, o general
Umaro Sissoco Embaló, do
Movimento para a Alternância
Democrática (Madem-G15),
Nuno Nabiam, presidente da

campanha eleitoral no norte
do país, em Pitche, Gabu,
enquanto Domingos Simões
Pereira escolheu Buba, no sul.
Carlos Gomes Júnior fez
um comício em Bissau.
A candidatura de Nuno
Nabiam não confirmou, até
ao momento, nenhuma acção
de campanha.
O general Umaro Sissoco
Embalo iniciou a campanha
eleitoral em Espanha, acompanhado do coordenador
nacional do Madem-G15,
Braima Camará, com contactos com a diáspora guineense.

A campanha eleitoral na
Guiné-Bissau começou num
ambiente de grande tensão
política, tendo o país neste
momento dois governos e dois
Primeiros-ministros, nomeadamente Aristides Gomes e
Faustino Imbali.
O Presidente guineense
deu posse na quinta-feira a
um novo Governo, depois de
ter demitido o Governo liderado por Aristides Gomes na
segunda-feira.
A União Africana, a União
Europeia, a CEDEAO, a
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) e
as Nações Unidas já condenaram a decisão do Presidente
José Mário Vaz de demitir o Governo liderado por
Aristides Gomes e disseram
que apenas reconhecem o
Executivo saído das eleições
legislativas de 10 de Março,
que continua em funções.
O Governo de Aristides
Gomes já disse que não reconhece a decisão de José
Mário Vaz, por ser candidato
às eleições presidenciais, por
o seu mandato ter terminado
a 23 de Junho e por ter ficado no cargo por decisão da
CEDEAO.
No sábado chegou ao país
uma missão da CEDEAO para
tentar mediar a crise.

Angola vai beneficiar de
empréstimo de 700 milhões
de dólares do BAD até 2021
A tranche de 165 milhões de dólares
aprovada na semana transacta pelo Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD) para
Angola faz parte de um pacote de 700 milhões
de dólares, que deverão ser desembolsados
até 2021.
A informação foi avançada pela directora
nacional do gabinete de Intercâmbio do
Ministério das Finanças de Angola, Nicola
Mvuayi, acrescentando que o acordo de
financiamento vinha sendo negociado com
o BAD desde 2017.
O BAD aprovou o empréstimo de 165
milhões de dólares para ajudar a financiar a
diversificação económica, reduzir a dependência do petróleo, substituir importações e
estabilizar a economia angolana.
“Esse apoio do BAD tem um horizonte
temporal de três anos, ou seja, de 2019 até
2021, e esta primeira tranche de 165 milhões
é só a primeira das próximas três. Para 2020
e 2021 há também um conjunto de medidas
e políticas que terão de ser cumpridas com
o apoio do BAD para permitir os próximos
desembolsos”, referiu a responsável em declarações à rádio pública de Angola.
Segundo Nicola Mvuayi, o acordo foi
aprovado ancorado num conjunto de medidas
políticas que o executivo angolano deverá
cumprir, nomeadamente a consolidação
fiscal, ou seja, a melhoria da qualidade da
despesa, a potenciação da receita além do
sector petrolífero, a aceleração da implementação da diversificação da economia,
bem como melhorar a governação na gestão

dos recursos minerais e da reforma do sector
empresarial público.
Numa notícia publicada pela agência Lusa,
quinta-feira, o director do departamento de
governação e gestão das finanças públicas
do BAD, Abdoulaye Coulibaly, disse que o
empréstimo vai contribuir significativamente
para o plano de estabilização económica do
Governo e levará a um melhor ambiente no
sector privado, salientando ainda que Angola
está a passar por uma transformação da sua
economia. “Nos últimos dois anos temos
sentido que as autoridades estão muito empenhadas em fazer mudanças, muitas medidas
concretas foram tomadas, e esperamos que
o programa vá ter um impacto positivo na
estabilidade macroeconómica”.
Na aprovação do empréstimo, os administradores do BAD defenderam a monitorização
dos elevados níveis de dívida pública no país,
estimada em 90% do Produto Interno Bruto
(PIB), mas que deverá reduzir-se para os 60%
do PIB no final do período do programa, em
2022, o mesmo ano em que terminará o programa do Governo de reformas económicas
em curso.
Segundo Manuel Nunes Júnior, em 2013, o
peso da dívida pública em relação ao PIB era
de apenas 30%, hoje está ao nível dos 90%.
A elaboração de orçamentos sem défice, prosseguiu Manuel Nunes Júnior, é “a
maneira mais segura” de se sair da situação
difícil, bem como de uma eventual entrada
para uma armadilha da dívida (a contracção
de dívida para pagar anterior dívida.

Jardim de infância em São Tomé financiado
por grupo português já recebe crianças
As aulas no jardim de infância na capital
de São Tomé e Príncipe, reabilitado pelo
grupo hoteleiro português Pestana, iniciaram no dia 31 de Outubro, com 30 das
350 crianças inicialmente previstas, disse
à Lusa a directora da instituição, Maria da
Luz Andrade. “Estamos
a acolher crianças deste
bairro [Santo António] e
outras crianças transferidas de outros jardins onde
existe sobrelotação. Não
matriculámos nenhuma
criança”, explicou.
Em finais de Agosto,
o grupo Pestana, no
âmbito de um protocolo assinado com o
Ministério da Educação e Ensino Superior
e do Trabalho, Solidariedade, Família e
Formação Profissional, comprometeu-se a
investir cerca de 100 mil euros nas obras
de transformação de algumas residências
pré-fabricadas deixadas pela cooperação
francesa, em jardins de infância.
“Nós iniciamos as aulas neste espaço
já reabilitado com quatro salas, e outros
compartimentos e estamos a funcionar
com três educadoras e seis auxiliares. As
aulas são em regime de continuidade aos
conteúdos porque já vamos praticamente
no meio do ensino e estamos a recomendar
às escolas que estão a transferir os alunos
para enviarem também os seus manuais”,
referiu a directora.
Contrariamente a outros jardins de infância, as aulas em Santo António vão funcionar
nos dois períodos do dia e as refeições são
fornecidas pelo hotel Pestana — o grupo tem
dois espaços hoteleiros na capital, São Tomé,

e um terceiro hotel, no ilhéu das Rolas.
De acordo com a fonte, a segunda fase
das obras estará concluída em Fevereiro,
altura em que se prevê que haja mais espaços
para receber um maior número de crianças.
As obras deste jardim de infância financiadas pelo Grupo
Pestana foram lançadas a 2 de Agosto e a
inauguração da primeira
fase decorreu na quarta-feira, com a presença do
Primeiro-ministro, Jorge
Bom Jesus.
O administrador do
Grupo Pestana São Tomé,
Luís Castanheira, reconheceu que a “conjugação
de esforços e vontades” foram essenciais
para a conclusão do projecto.
“Hoje estamos num ponto de chegada de
um processo que começou com uma ideia e
terminou com a inauguração que realizámos.
Trata-se de uma ideia boa e nova, tenho a
certeza que vai germinar e produzir frutos
no futuro”, disse Luís Castanheira.
O Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus,
reconheceu que durante estes anos de independência, o país não fez grandes progressos
em matéria de educação.
“Possivelmente em 44 anos não fizemos
muito, por isso a pobreza ainda grassa, mas
numa coisa temos que estar de acordo: toda
a gente investiu na educação”, disse o chefe
do executivo, que foi ministro da Educação
em executivos anteriores.
Jorge Bom Jesus prometeu, entretanto,
que o seu Governo “vai fazer tudo” para
que “a educação e os fazedores da educação
conheçam melhores dias”.

Amazónia registou o Outubro
com menos incêndios desde 1998
A Amazónia brasileira registou no mês passado 7.855
focos de incêndio, o menor
número alguma vez registado
num mês de Outubro desde
que o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE)
começou a fazer essa monitorização, em 1998.

pelo Governo brasileiro face
à pressão internacional para
travar os incêndios na região.
A redução do número de
fogos na Amazónia “prova
que uma pressão social e
do mercado tem um efeito,
quando existe uma resposta
política”, declarou a inves-

Segundo o Instituto de
Pesquisa Ambiental da
Amazónia (IPAM), citado
pelo portal de notícias G1,
essa diminuição dos incêndios deve-se a um conjunto
de factores, como “o início
da temporada das chuvas em
algumas regiões, assim como
uma redução nas queimadas
intencionais”.
Outubro contou também
com o emprego de militares
das Forças Armadas numa
operação de “Garantia da Lei e
da Ordem” (GLO), decretada

tigadora do IMPAM Ane
Alencar ao G1.
Por outro lado, o cenário
na região do Pantanal — que
abrange quase 2% do território brasileiro, conhecido
como uma das maiores extensões húmidas do planeta e
santuário de uma fauna extremamente rica — é exactamente o oposto da Amazónia, com
50.000 hectares queimados
nos últimos cinco dias.
Mais de 50.000 hectares,
equivalentes a 50.000 campos
de futebol, foram queimados

em apenas cinco dias, um
desastre que, segundo o governo regional, “nunca havia
acontecido antes”.
O capitão dos bombeiros
de Aquidauana, Vinicius
Barbosa Gonçalves, responsável pelas operações de campo, informou que as fontes de
incêndio estão concentradas
principalmente no sul da região do Pantanal, reconhecido
como Património Mundial
pela Unesco e onde vivem
centenas de mamíferos, peixes e aves.
O governo regional estendeu a proibição do uso de fogo
em áreas do “bioma Pantanal”
por 30 dias, com o intuito de
evitar novos incêndios.
Os incêndios no Pantanal
começaram há cerca de três
meses, assim como os da
Amazónia, coincidindo com
a estação seca, mas intensificaram-se na última semana.
A Amazónia é a maior
floresta tropical do mundo e
possui a maior biodiversidade
registada numa área do planeta, tem cerca de 5,5 milhões
de quilómetros quadrados e
inclui territórios do Brasil,
Peru, Colômbia, Venezuela,
Equador, Bolívia, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa
(pertencente à França).

14 | 5 de Novembro de 2019
QUALIDADE

CLASSIFICAÇÕES / DESPORTO

Breves do Desporto
Portugal conquista ouro e prata no fecho
do Europeu de ginástica acrobática
Portugal encerrou a sua participação nos Europeus de
ginástica acrobática, na cidade israelita de Holon, com a
conquista de mais duas medalhas de ouro, em exercício
dinâmico, e uma de prata, em equilíbrio.

Maria Siderot conquista medalha de prata
no Open da Oceânia em judo
A judoca portuguesa Maria Siderot conquistou no domingo, a medalha de prata na categoria de -48 kg no Open
da Oceânia, que está a decorrer em Perth, na Austrália.

LC:

Benfica motivado joga hoje o futuro
na ‘Champions’ em Lyon
O Benfica pode reentrar
na luta pelos oitavos de final
da Liga dos Campeões, hoje
[terça-feira], na deslocação
até Lyon, na quarta jornada
do Grupo G, num encontro
que poderá ser determinante
para os ‘encarnados’.

Na terceira jornada, na Luz,
o Benfica venceu o Lyon, por
2-1, graças a uma ‘oferta’ do
guarda-redes Anthony Lopes,
e ‘renasceu’ na competição,
embora a nível exibicional
continue a não convencer na
‘Champions’.

Ciclista Rui Oliveira terceiro no concurso
de omnium da Taça do Mundo de Minsk
O português Rui Oliveira foi terceiro classificado no
concurso olímpico de omnium da Taça do Mundo de ciclismo de pista de Minsk, na Bielorrússia.

Ricardo Teodósio conquista pela primeira vez
título de campeão nacional de ralis
Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) conquistou no sábado,
pela primeira vez, o título de campeão nacional de ralis,
ao terminar no segundo lugar o Rali Casinos do Algarve,
atrás de Bruno Magalhães (Hyundai i20).

Benfica derrota Sporting no primeiro dérbi
do basquetebol em 24 anos
O Benfica saiu vencedor do primeiro dérbi com o Sporting
no basquetebol em 24 anos, ao impor-se por 85-79 no jogo
grande da quinta jornada do campeonato nacional, disputado
no Pavilhão da Luz.

Sporting falha fase de apuramento do campeão
de juvenis
O Sporting ficou afastado da fase de apuramento de
campeão do Nacional de juvenis, apesar de ter vencido
no domingo, no Fundão, por 3-0, na 11.ª e última jornada
da primeira fase.

André Gomes lesiona-se com gravidade
no tornozelo frente ao Tottenham
O internacional português André Gomes, que alinha
no Everton, saiu lesionado com gravidade no domingo,
na segunda parte do encontro com o Tottenham, da 11.ª
jornada da Liga inglesa de futebol.

Flamengo, de Jorge Jesus, regressa às vitórias
com goleada
O Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, regressou no domingo às vitórias no campeonato brasileiro
de futebol, ao golear o Corinthians, por 4-1, e manteve
os oito pontos de vantagem na liderança, na 30.ª jornada.

Bjorn Kuipers arbitra visita do Benfica a Lyon
para a Liga dos Campeões
O árbitro holandês Bjorn Kuipers vai dirigir hoje [terça-feira] a visita do Benfica a Lyon, em jogo da quarta jornada
do Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, anunciou
a UEFA.

África do Sul vence Inglaterra e conquista Mundial
de râguebi pela terceira vez
A África do Sul conquistou pela terceira vez o Mundial
de râguebi, ao derrotar a Inglaterra, por 32-12, na final
disputada em Yokohama, no Japão.
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brasileiro Sylvinho, o Lyon
está a tentar fugir aos maus
resultados de início da temporada, sobretudo no campeonato francês, e leva dois
triunfos nessa prova.

O Lyon-Benfica está agendado para as 20:00, com as
duas equipas a entrarem em
campo já com conhecimento
do resultado do outro jogo
do Grupo G, o Zenit-Leipzig.

II LIGA
9.ª JORNADA

I LIGA
10.ª JORNADA

Resultados e classificação

Resultados e classificação

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

- Sábado, 2 Nov:
Benfica – Rio Ave,
2-0
Moreirense – Vitória de Guimarães, 1-1
- Domingo, 3 Nov:
Gil Vicente – Marítimo,
2-0
Tondela – Sporting,
1-0
FC Porto – Desportivo das Aves, 1-0
Sporting de Braga – Famalicão, 2-2
- Segunda-feira, 4 Nov:
Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 19:00
Vitória de Setúbal – Boavista, 21:00
Portimonense – Santa Clara, 21:00

Programa 10.ª jornada:

Etíope Deso Gelmisa vence maratona do Porto
O etíope Deso Gelmisa venceu a 16.ª edição da maratona
do Porto, com o tempo de 02:09.08 horas, ficando a três
segundos do recorde da prova, estabelecido pelo ugandês
Robert Chemonges em 2018.

SEM IGUAL

Novo triunfo sobre o Lyon,
desta vez em solo francês,
coloca os campeões nacionais a sonhar com a possível
passagem à próxima fase da
‘Champions’, depois de um
início desastroso na prova,
com duas derrotas nas duas
primeiras rondas, na recepção
ao Leipzig (2-1) e com o Zenit
(3-1), em São Petersburgo.
Em caso de derrota ou até
empate, o Benfica continua
com vida difícil no agrupamento e fica praticamente
obrigado a vencer nas últimas
jornadas, fora com o Leipzig
e em casa com o Zenit, para
fugir à eliminação da mais
importante prova europeia
de clubes e, mesmo assim,
poderá não ser suficiente.

Rafa, que marcou o primeiro golo frente aos franceses,
é baixa certa na formação de
Bruno Lage, devido a lesão,
enquanto o lateral Grimaldo
saiu tocado do triunfo caseiro do último sábado sobre o
Rio Ave (2-0), para o campeonato, mas deverá estar
disponível.
Motivado pela liderança
isolada da I Liga e por um registo de cinco vitórias seguidas, com 13 golos marcados
e apenas um sofrido, Benfica
vai actuar pela segunda vez na
sua história em Lyon, sendo
que, em 2010, igualmente
para a Liga dos Campeões,
foi derrotado por 2-0.
Sob o comando do técnico
Rudi Garcia, que rendeu o

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

P
21
19
19
18
17
15
13
12
11
11
10
10
10
9
8
7
7
6

Programa da 11.ª jornada:
- Sexta-feira, 8 Nov:
Desportivo Aves – Gil Vicente, 20:30
- Sábado, 9 Nov:
Rio Ave – Vitória de Setúbal, 15:30
Santa Clara – Benfica, 17:00 locais
(18:00, horas de Lisboa)
Famalicão – Moreirense, 20:30
- Domingo, 10 Nov:
Paços de Ferreira – Tondela, 15:00
Marítimo – Portimonense, 15:00
Sporting – Belenenses SAD, 18:30
Vit Guimarães – Sporting Braga, 20:00
Boavista – FC Porto, 21:00
Classificação após seis jogos:
			
P
1 BENFICA
27
2 FC PORTO
25
3 FAMALICÃO
23
4 SPORTING
17
5 VIT GUIMARÃES
16
6 BOAVISTA
15
7 TONDELA
15
8 RIO AVE
12
9 SANTA CLARA
12
10 SPORT BRAGA
12
11 MOREIRENSE
10
12 GIL VICENTE
10
13 MARÍTIMO
10
14 VITÓRIA SETÚBAL
9
15 BELENENSES
8
16 PORTIMONENSE
6
17 PAÇOS FERREIRA
5
18 DESPORTIVO AVES
3

CAMP. DE PORTUGAL (Fase Manutenção, 9.ª jornada) - Resultados e classificações
SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

SÉRIE D

Sporting de Braga B – Bragança, 2-0
Berço–DesportivodeChaves(satélite),1-1
Fafe – União da Madeira, 3-1
Vizela – Cerveira,
6-1
Maria Fonte – Montalegre, 4-0
Vitória Guimarães B – AD Oliveirense, 1-1
Pedras Salgadas – Câmara de Lobos, 0-0
Mirandela – Merelinense,
0-1
Marítimo B – São Martinho,
1-0

Felgueiras – Vila Real, 3-2
Arouca – Leça,
3-0
Paredes – Sanjoanense,
0-2
Amarante – Castro Daire, 1-1
Gondomar – Pedras Rubras,
4-3
Valadares Gaia – Sporting de Espinho, 0-3
Canelas 2010 – Lusita Vildemoinhos, 0-0
Lusitâ Lourosa – Ginásio Figueirense, 4-1
Trofense – Coimbrões,
0-2

Marinhense – Beira-Mar,
4-3
Oleiros – Fátima,
1-1
Torreense – Águeda,
1-3
Condeixa – União de Leiria, 0-0
Vitória Sernache – Caldas, 1-2
Oliveira Hospital – Anadia, 0-0
Praiense – Benfica de Castelo Branco, 2-1
Sertanense – União Santarém, 1-0
Ideal – Fontinhas,
2-0

Armacenenses – Olímpico Montijo, 0-2
Sintrense – Alverca,
1-2
Olhanense – Fabril,
5-0
Real – Esperança Lagos,
5-1
Pinhalnovense – Sacavenense,
3 -1
Louletano–MAljustrelense,1-2(inversão)
1.º Dezembro – Amora,
0-1
Loures – Lusitano de Évora, 2-1
Oriental – Sintra Football, 2-2

Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
			
P
			
P
			
P
			
P
1 VIZELA
24
1 AROUCA
22
1 OLHANENSE
22
1 PRAIENSE
18
2 MERELINENSE
20
2 LUSITÂNIA LOUROSA
20
2 ALVERCA
20
2 BEIRA-MAR
16
3 SPORT BRAGA B
19
3 SANJOANENSE
19
3 REAL
18
3 ÁGUEDA
16
4 FAFE
17
4 SPORTING ESPINHO
18
4 LOULETANO
17
4 SERTANENSE
15
5 VITGUIMARÃES B
17
5 LEÇA
17
5 PINHALNOVENSE
16
5 CALDAS
15
6 MARIA FONTE
16
6 LUSIT. VILDEMOINHOS
16
6 1º DEZEMBRO
15
6 TORREENSE
15
7 MONTALEGRE
16
7 FELGUEIRAS
13
7 LOURES
14
7 FÁTIMA
13
8 SÃO MARTINHO
13
8 CANELAS 2010
13
8 AMORA
13
8 UNIÃO LEIRIA
12
9 MARÍTIMO B
13
9 COIMBRÕES
13
9 ORIENTAL
12
9 ANADIA
11
10 MIRANDELA
13
10 VALADARES GAIA
13
10 SINTRA FOOTBALL
11
10 OLEIROS
11
11 BERÇO
9
11 PAREDES
12
11 SINTRENSE
10
11 BENFICA CASTELO BRANCO 11
12 BRAGANÇA
9
12 PEDRAS RUBRAS
9
12 SACAVENENSE
10
12 OLIVEIRA HOSPITAL
10
13 PEDRAS SALGADAS
8
13 AMARANTE
8
13 ARMACENENSES
10
13 MARINHENSE
10
14 UNIÃO DA MADEIRA
8
14 GONDOMAR
8
14 OLÍMPICO MONTIJO
9
14 IDEAL
8
15 AD OLIVEIRENSE
6
15 CASTRO DAIRE
8
15 LUSITANO GINÁSIO
7
15 UNIÃO SANTARÉM
8
16 CÂMARA LOBOS
5
16 GINÁSIO FIGUEIRENSE
7
16 ALJUSTRELENSE
6
16 VITÓRIA SERNACHE
7
17 CERVEIRA
5
17 TROFENSE
5
17 ESPERANÇA LAGOS
6
17 CONDEIXA
6
18 DESPORTIVO CHAVES (sat)
3
18 VILA REAL
4
18 FABRIL
4
18 FONTINHAS
5
Programa da 10.ª Jornada (10 Nov):

Programa da 10.ª Jornada (10 Nov):

Programa da 10.ª Jornada (10 Nov):

Programa da 10.ª Jornada (10 Nov):

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

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

União de Leiria – Sertanense
Benfica Cas Branco – Vitória Sernache
União Santarém – Ideal
Caldas – Oleiros
Beira-Mar – Anadia
Fontinhas – Torreense
Praiense – Condeixa
Fátima – Oliveira Hospital
Águeda – Marinhense

Fabril – Loures
Amora – Pinhalnovense
Lusitano de Évora – Oriental
Sacavenense – Armacenenses
Esperança Lagos – Minei Aljustrelense
Sintra Football – Sintrense
1.º Dezembro – Olhanense
Olímpico Montijo – Louletano
Alverca – Real
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Benfica livra-se de ‘fantasmas’
e consolida liderança contra o Rio Ave
O Benfica garantiu a continuidade na
liderança isolada da I Liga de futebol,
ao receber e vencer o Rio Ave, por 2-0,
em jogo da 10.ª jornada, num encontro
disputado no Estádio da Luz.
Depois de uma fase mais sombria a
nível exibicional, a equipa orientada
por Bruno Lage confirmou a subida de
forma evidenciada já na partida anterior
com o Portimonense (4-0) e assegurou
os três pontos graças aos golos de Rúben
Dias (31) — que marcou pela segunda
jornada seguida — e Pizzi
(51), que anotou o sétimo
tento no campeonato e ascendeu ao topo dos melhores
marcadores.
Numa fase particularmente
sobrecarregada do calendário, com três jornadas no espaço de uma semana, e, depois
do ‘Halloween’, o Benfica
livrou-se dos fantasmas das
exibições passadas, marcadas
por uma total desinspiração,
e fez uma actuação consistente e com
pormenores de bom nível, em especial
no segundo tempo.
De facto, o Rio Ave até entrou muito
bem no encontro, mostrando estar confortável na Luz, ao trocar a bola com
segurança e inteligência, procurando
depois transições rápidas em busca de
uma surpresa, nomeadamente pelas
incursões de Nuno Santos ou Taremi.
Os ‘encarnados’ deram o primeiro
sinal de perigo com um remate de Cervi
de fora da área, aos nove, mas Tarantini

respondeu à altura dois minutos depois, com um ‘tiro’ a rasar a barra de
Vlachodimos.
A formação orientada por Carlos
Carvalhal, que aqui reencontrou do
outro lado o antigo adjunto dos tempos
vividos no futebol inglês, não abdicou
da sua ideia de jogo positiva, procurando
baralhar as marcações do líder do campeonato. Contudo, o Benfica começou
progressivamente a intensificar a sua
pressão.

Com um ritmo mais elevado, os ‘encarnados’ inauguraram o marcador após
mais um pontapé de canto, tal como nos
últimos dois desafios. Pizzi executou o
lance e Rúben Dias surgiu no coração
da área a cabecear, com Kieszek a tocar
na bola, mas sem argumentos para travar
o remate.
O golo deu justiça ao crescimento do
Benfica na partida, mas o Rio Ave ainda
ameaçou o empate antes do intervalo
por Nuno Santos, com um remate ao
poste aos 41.

No segundo tempo, os vila-condenses
colocaram Ronan no lugar de Taremi —
que parecia limitado fisicamente desde
os primeiros minutos —, mas foram os
encarnados quem entraram melhor.
Pizzi, aos 51, na sequência de uma
assistência de Cervi, finalizou para o
2-0, após um bom trabalho no coração
da área, e reforçou a tranquilidade da
equipa da Luz, agora galvanizada pela
vantagem e pelo apoio de mais de 50
mil pessoas nas bancadas.
Carlos Carvalhal continuava a tentar inverter o rumo do
jogo, lançando então Carlos
Mané, mas o jogo já havia
escapado em definitivo ao
controlo do Rio Ave. Ao
Benfica, que parecia disposto
a recuperar o fulgor do início
da época, só faltava uma
maior eficácia. O desperdício de Rúben Dias, Cervi e
Vinicius foi o que separou
os ‘encarnados’ de uma nova
goleada.
A jogo ainda foram Tomás Tavares
— para o lugar do lesionado Grimaldo
—, Gedson Fernandes e Seferovic, mas
o resultado não se alterou mais.
O 2-0 foi mesmo o ponto final de
uma exibição positiva da formação de
Bruno Lage, que assim somou a sétima
vitória consecutiva na Liga, e passa a
somar 27 pontos em 30 possíveis. Já o
Rio Ave mantém o sétimo posto, com 12
pontos, acumulando já quatro jornadas
sem triunfos na competição.

Tondela vence Sporting e conquista
primeira vitória em casa
O defesa Bruno Wilson
apontou no domingo, o único
golo da vitória do Tondela
sobre o Sporting, em jogo
da 10.ª jornada da I Liga de
futebol, naquela que foi a
primeira vitória da formação
beirã em casa.

O golo surgiu aos 88 minutos, num excelente cabeceamento do central da equipa
auriverde, na sequência de
um livre indirecto batido por
Pepelu para a área, numa segunda parte em que o Sporting
dominou por completo.
Os “leões” sofreram a
segunda derrota com Silas à
frente da equipa, a primeira
no campeonato, depois de
um ciclo de três vitórias consecutivas.
Com este triunfo, o Tondela
subiu ao sétimo lugar, com
os mesmos 15 pontos do
Boavista, sexto com menos
um jogo, enquanto o Sporting

permanece no quarto lugar,
com 17, a 10 do líder e campeão nacional Benfica.
Na primeira parte o jogo foi
mais dividido, sem grandes
oportunidades de golo, com
excepção de um remate de
Miguel Luís, aos 32 minutos,

a rasar a trave da baliza defendida por Cláudio Ramos,
após cruzamento rasteiro de
Ristovski na direita.
Minutos antes, aos 25 minutos, Jhon Murillo conduziu
uma jogada pela direita do seu
ataque que poderia ter criado
muito perigo, mas um defesa
do Sporting cortou providencialmente a bola que seguia
para Xavier.
Aos 45+2 minutos, o árbitro
Fábio Veríssimo mostrou cartão vermelho directo a Filipe
Ferreira, devido a uma entrada por trás a Doumbia, mas
a decisão foi revertida para
cartão amarelo após consultar

o vídeo-árbitro.
No segundo tempo, o
Sporting entrou mais forte
e dominador, com o guarda-redes Cláudio Ramos a ser
a figura maior, com duas
defesas que mantiveram as
suas redes invioladas.
Aos 57 minutos, na marcação de um livre directo, o
guarda-redes da equipa beirã
teve de se esticar para evitar o
golo de Bruno Fernandes, que,
10 minutos depois, obrigou
Cláudio Ramos a nova defesa
de recurso.

A equipa de Jorge Silas
esteve perto do golo, aos 82
minutos, num remate cruzado
de Vietto a rasar o poste mais
distante do guarda-redes do
Tondela.
O Sporting ia dominando,
mas um livre indirecto aos
88 minutos, executado por
Pepelu, permitiu a Bruno
Wilson um excelente cabeceamento para golo.
A formação ‘leonina’ pressionou até ao final do jogo,
mas foi incapaz de chegar à
igualdade.

Surfista Afonso Antunes conquista medalha
de bronze no Mundial de juniores
O surfista português Afonso Antunes conquistou a
medalha de bronze na final dos sub-16 no Mundial de
juniores da Associação Internacional de Surf (ISA),
disputada em Huntington Beach, nos Estados Unidos.
A final foi dominada pelo havaiano Jackson Bunch,
que conseguiu uma pontuação de 17 pontos nas suas duas
melhores ondas, com o norte-americano Taj Lindblad a
ficar no segundo posto (10,53 pontos), logo seguido de
Afonso Antunes (10,50), e com o também norte-americano
Ryan Huckabee no quarto lugar (9,46).
“As minhas expectativas eram mais altas do que uma
medalha de bronze, gostava de ter conquistado o ouro,
mas não consegui encontrar-me com o mar. Mas é claro
que apesar de estar um bocadinho frustrado, estou muito
contente com o resultado”, afirmou Afonso Antunes,
citado pela Federação Portuguesa de Surf.

FC Porto pouco
inspirado regressa
aos triunfos com golo
solitário de Marcano
O FC Porto regressou no domingo às vitórias na I Liga
portuguesa de futebol, ao vencer o Desportivo das Aves,
por 1-0, em partida da 10.ª jornada, decidida com o golo
solitário de Marcano.
O defesa espanhol, marcou o tento que desequilibrou o
jogo aos 13 minutos, disfarçando uma exibição de pouca
inspiração dos portistas, castigada com um coro de assobios dos adeptos no final, perante um Aves aguerrido,
que não mostrou o peso de carregar a lanterna-vermelha.
Ainda assim, o desaire mantém os avenses no último
lugar da prova, com apenas três pontos, enquanto o FC
Porto segue agora isolado no segundo lugar da prova,
com 25 pontos, beneficiando do empate do Famalicão
(2-2), frente ao Sporting de Braga.
Os ‘dragões’ até entraram no jogo a mostrar vontade em
redimirem-se do deslize do meio da semana, no empate
na visita ao Marítimo.
Foi já depois do minuto nove, quando os presentes
no estádio dedicaram aplausos ao ex-jogador Fernando
Gomes, que luta contra uma doença oncológica, que
Marcano inaugurou o marcador, ainda antes do quarto
de hora.
O central espanhol fugiu à marcação avense, e surgiu
ao segundo poste, desviando, sem dificuldade, um cruzamento de Otávio, para 1-0, naquela que foi a primeira
oportunidade do encontro.
O Aves tentou responder à contrariedade logo no minuto
seguinte, num livre de Welinton, que saiu um pouco por
cima, disfarçando alguma timidez com que os forasteiros
entraram no desafio.
Mesmo sem deslumbrar, e com muitos passes falhados,
os ‘dragões’ mantinham o controlo dos acontecimentos, e,
aos 24, viram o árbitro corrigir, com recurso às imagens
do vídeo-árbitro (VAR), uma primeira indicação para
grande penalidade, após uma queda na área avenses de
Bruno Costa.
No entanto, apesar do maior volume do jogo, o FC Porto
não o conseguia materializá-lo em mais oportunidades
de golo, sendo a excepção um remate, de longe, de Luís
Diáz, que o guarda-redes do Aves Aflalo respondeu com
uma das defesas da noite.
Embora apresentando uma equipa com maior pendor
defensivo, os visitantes tentavam aproveitar as poucas
chances que dispunham, e Welinton, em mais um livre,
e Mohammadi, num remate de longe, ainda tentaram a
sorte, mas sem pontaria para alterar o 1-0 com que se
chegou ao intervalo.
No regresso do descanso, o Aves surgiu com menos
‘respeito’ pelo adversário, mostrando uma solidariedade
a defender que ia forçando os erros dos FC Porto, e também algum atrevimento nas saídas para o contra-ataque,
com Welinton e Rúben Oliveira a voltarem a tentar a
sorte de longe.
Insatisfeito com a prestação da equipa, Sérgio
Conceição lançou Zé Luís e Alex Telles, de uma só vez,
no jogo, numa mexida que não teve resultados práticos,
até porque o Aves conseguia fazer bem as dobras, com
Falcão em destaque num par de ocasiões a anular as
desmarcações de Manafá e Zé Luís.
Para tentar colmatar essas pechas na construção, o FC
Porto tinha, de bola parada, as suas melhores oportunidades, levando perigo num cabeceamento de Pepe, após um
canto, que Aflalo defendeu para a barra, e num golpe de
Soares, na sequência de um livre, mas que saiu por cima.
O Aves, apesar das limitações técnicas, não quebrou e
foi procurando algumas brechas na formação portista, que
numa noite de pouco inspiração não conseguiu criar mais
calafrios, acabando por ter de se contentar com o 1-0 final.
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Bacalhau à Gomes de Sá

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

Semana em que deverá deixar fluir a sua sensibilidade. Não está no melhor período para tomadas
de posição definitivas. Pense antes de agir. Tente
tomar uma atitude mais segura e de confiança na
pessoa amada. As crises de ciúme serão algo que
deverá tentar eliminar da sua vida.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

Os seus planos profissionais obterão maior êxito se executados em estreita colaboração com os
seus colegas. Vai-se sentir vastamente estimulado para fazer novas conquistas no campo do trabalho. Os desafios serão constantes e abraça-os
com arrojo e determinação.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

A sua vida profissional ocupará largamente o seu
pensamento e todo o tempo disponível. As suas
ideias e sugestões serão bem acolhidas pelos seus
parceiros de trabalho e superiores. Deixe que os
outros ao seu redor também brilhem e juntos desenvolvam algo de positivo para a equipe.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

Congratule-se pela brilhante estrelinha que o
guiará nestes dias. Toda a energia positiva que o
cerca o levará a fazer algumas mudanças na sua
vida profissional. Esta é uma semana óptima para
pôr em dia trabalho atrasado. Sentirá que esta semana é produtiva e compensadora.

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g bacalhau
400 g batata
3 folhas de louro
qb pimenta branca
150 ml azeite
3 dentes de alho
3 cebolas
1 c. de chá sal
4 ovos cozidos
16 azeitonas pretas
qb salsa

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

Os seus amigos poderão ajudá-lo a sentir algum
desafogo em termos financeiros. Ofereça a si próprio algum tempo de lazer, pois tem trabalhado
em demasia ultimamente. O seu parceiro poderá
exigir mais da sua presença. Faça um fim-de-semana tranquilo a dois para relançar a relação.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

Observe o que se passa em torno da sua actividade profissional e tome as melhores decisões.
Não se afaste das linhas de conduta traçadas por
si próprio. Seja realista e avance nos seus projectos sem dar ouvidos a terceiros. Diz o ditado que
quem não arrisca não petisca.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

Oportunidades surgidas do nada poderão afastálo de um futuro profissional enfadonho e isento
de êxito. Poderá ser levado a aceitar ajuda ou
procurar apoio dos que estão mais por perto. Não
seja egocêntrico. Seja regrado nas suas horas de
sono. Não descuide o seu descanso.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

CONFECÇÃO:
Comece por cozer o bacalhau com pele e as batatas já lavadas em cubos, cerca de 15 minutos, numa panela com cerca
de 3 litros de água, juntamente com uma folha de louro e pimenta branca qb.
Depois de cozido, limpe o bacalhau de espinhas e pele,
separe-o em lascas grossas e reserve.
Faça um refogado com azeite, alho picado, as cebolas cortadas em meia-lua e as restantes folhas de louro, durante 5
minutos.
Junte as lascas de bacalhau e os cubos de batata ao refogado e deixe apurar bem, temperando com sal e pimenta.
Decore com ovo cozido cortado (coza durante 9 minutos),
azeitonas, salsa picada e um fio de azeite.

Embora saiba como resolver situações delicadas,
a falta de paciência poderá não o deixar levar
tudo a bom termo. Deve manter-se calmo perante quaisquer mudanças de métodos de trabalho.
Saúde em boa forma. Não abuse de bebidas alcoólicas.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

O que de melhor poderá fazer, é dar-se prazer
com alguns pequenos luxos. Tudo aquilo que semear nestes dias vai recolher mais tarde em dobro. Cuide de todas as suas acções para que não
venha a ter surpresas no futuro. Mantenha a sua
mente optimista.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Há que aproveitar em pleno o excelente clima desta semana. A felicidade são momentos.
Usufrua-a. Estará repleto de energias muito positivas. O amor pode surgir de forma inesperada.
Viva a paixão com ardor e entregue-se intensamente.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

O entusiasmo que o habita deverá ser moderado
de forma a conseguir um maior equilíbrio emocional. Desenvolva as suas tarefas profissionais
com paixão e determinação, assim conseguirá o
êxito e o reconhecimento de todos quantos o rodeiam neste meio.

O marido vem do médico e a mulher pergunta-lhe assim que chegou a
casa:
– Então? Que te disse o médico?
– Proibiu-me de fumar e de beber.
– Eu tinha razão, sempre te disse que o fumar e o beber te faziam mal,
não te disse?
– Mas… também me proibiu de trabalhar.
– E tu ainda acreditas em tudo o que dizem os médicos?!

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

Não conte com qualquer ajuda a nível profissional por parte de quem o rodeia. Poderá contar
com um sentimento de auto destruição. O negativismo que o habita poderá pôr em causa a sua
evolução profissional. Exponha as suas ideias e
opiniões sem medo.

Pensamento da Semana
“Se soubéssemos quantas e quantas vezes as
nossas palavras são mal interpretadas,
haveria muito mais silêncio neste mundo.”
- Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde (1854-1900); escritor,
poeta, dramaturgo e ensaísta irlandês

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

***
O Joãozinho chegou muito atrasado à escola e a professora perguntou:
– O que aconteceu?
– Fui atacado por um crocodilo! – responde o menino.
Chocada, diz a professora:
– Oh, meu Deus! Como você está?
Responde o Joãozinho:
– Estou bem, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho…
***
O paciente desabafa os seus problemas ao médico:
– Doutor, por culpa do fígado sinto muita dor nas pernas!
De imediato, o médico responde tranquilamente:
– Não se preocupe, isto não é nada e daqui a alguns dias já estará a
trabalhar.
– Que maravilha doutor, além de me curar ainda me vai arranjar um emprego?
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CLUBES & ASSOCIAÇÕES
AMIGOS DA RIBEIRA QUENTE DE ONTARIO
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.
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 DAS BEIRAS C.C.C. OF TORONTO
34 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-604-1125
Sábado, 9 de Novembro: S. Martinho e 27.º Aniversário do rancho, às
19h30. Actuações dos ranchos Académico de Viseu e Nazaré de Mississauga.
Som e luzes a cargo de JEM Productions. Informações: 416-604-1125 ou
416-824-5675.
CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766
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.
COMISSÃO 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.
CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM TORONTO
438 University Avenue, 14th floor, Toronto. Tel.: 416-217-0966 ext. 227
*Inscrições abertas até 14 de Novembro para provimento de 2 lugares de
Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico para desempenhar funções
no Consulado Geral.*
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: 416-200-6709.
GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367
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 PÉROLAS DO ATLÂNTICO
Sexta-feira, 15 de Novembro: Noite de Fados, no salão da CAO (1136 College St.), às 18h30, com os fadistas Clara Santos, Elizabete Gouveia e Fábio
Ourique, vindo da Ilha Terceira, acompanhados por Hernani Raposo e Pedro
Joel. Informações: 647-403-8478 ou 647-656-5081.
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, Tânia
Barbosa e Luís Pedreira, vindo de Portugal.
IGREJA DE S. Mª DOS ANJOS - IRM. DO DIV. ESP. SANTO
1481 Dufferin Street, Toronto. Tel.: 416-727-186
Sábado, 16 de Novembro: Baile de S. Martinho, às 19h00. Música a cargo
de Karma Band. Informações: 416-656-4170.
LANÇAMENTO DE OBRA GENEOLÓGICA
Domingo, 10 de Novembro: A obra de geneologia “Famílias do Vale das
Furnas, 1671-2017”, de Luís Miguel Rodrigues Martins, será apresentada no
Mississauga Convention Centre, às 13h00. Informações: 647-242-7820, 416532-4962, 416-948-2812, 416-791-6651 ou 647-573-1154.
LUSO CANADIAN CHARITABLE SOCIETY
6245 Mississauga Rd., Mississauga. Tel: 905-858-8197
Sábado, 9 de Novembro: 13.ª Gala, no Mississauga Convention Centre.
Informações: 905-858-8197 ou info@lusoccs.org.
NORTHERN PORTUGAL CULTURAL CENTRE
40 Albany Street, Oshawa. Tel.: 905-576-2474
Sexta-feira, 15 de Novembro: Apresentação da peça “It’s a Portuguese Thing”
dos The Portuguese Kids, às 18h30. A aquisição dos bilhetes terá que ser feita
até dia 9. Sábado, 16 de Novembro: Excursão ao Casino Fallsview. O autocarro
sai do NPCC às 14h30. A compra dos bilhetes terá que ser feita até às 17h00,
do dia 4. Informações: 905-259-6584 ou 905-576-2474.
PARÓQUIA DE N. S. DO ROSÁRIO EM SCARBOROUGH
2950 Midland Avenue, Scarborough. Tel.: 416-298-6500
Sábado, 9 de Novembro às 18:00 e domingo, 10 de Novembro às 13h30:
Cantorias à N. Sra. do Rosário. Informações: 647-308-4085.
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.
POVEIROS COMMUNITY CENTRE
337 Symington Avenue, Toronto. Tel.: 416-720-9371
Sábado, 16 de Novembro: S. Martinho, no salão da Local 183 (1263 Wilson
Ave.), às 19h00. Actuações de Domingos Moça, vindo de Portugal, Lídia Sousa
e conjunto Santa Fé. Presença do Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim,
Eng. Aires Pereira. Informações: 416-720-9371.
SPORTING CLUBE PORTUGUÊS DE TORONTO
1650 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-763-1707
Sábado, 9 de Novembro: Festa de São Martinho, às 19h00.

CLASSIFICADOS | eventos

ALUGA-SE |

PRECISA-SE |

FOR RENT (Residential)

APARTAMENTO na cave aluga-se com 1 quarto,
frigorífico, fogão, micro-ondas e mesa de jantar com 4
cadeiras. Recentemente renovado. No andar de cima encontra-se um escritório de advogados. Favor contactar:
1603
416-803-9742 ou email: dilena@rogers.com
ROCKLIFFE BLVD & ST. CLAIR (área da RockcliffeSmythe) – Apartamento novo na cave de 800 pés2 alugase com 1 quarto (grande o suficiente para ter cama de tamanho double ou queen), cozinha com electrodomésticos,
quarto separado com armário grande e organizador, casa
de banho grande e moderna, lavandaria no apartamento
(máquinas de lavar e secar novas), muita arrumação e
entrada separada. Parcialmente mobilado (sofá, carpete,
móvel TV e TV incluídos). Internet e TV por cabo não
incluídos. $1850, utilidades incluídas.Estacionamento na
rua gratuito. TTC à porta. 10 minutos de carro da estação
1603
da Runnymede. Contactar Joe: 416-858-8947

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 experiên1595-06
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 1599-06
CLEANER / DRIVER needed full-time and part-time.
Perfectionist personality and detailed required. Live
in Mississauga / Etobicoke. Contact: 647-609-2343 or
1599-06
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
1600-03
português e inglês. Contactar: 416-658-1300

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

1602-05

HELP WANTED

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
EXPERIENCED bodyman or bodyperson
for a busy Collision repair centre, Green Star Auto
Collision, in Vaughan. Full time hours Monday to Friday
8 am to 5:30 pm. Contact Jeanette Simoes for an inter1603-04
view: 905-761-6789
CHURRASQUEIRA portuguesa precisa de senhora com experiência para a loiça e serviço de take-out.
Inglês básico necessário. Para mais informações é favor
1603-04
contactar: 416-540-9114
HELP WANTED at Portuguese restaurant
in Woodbridge, for kitchen and cash.
Call: 416-991-7709
CHURRASQUEIRA Portuguesa em
Woodbridge precisa de pessoas para a cozinha e para a
1603-04
caixa. Contactar: 416-991-7709
SENHORA precisa-se para ficar de noite a dormir com
uma senhora idosa. A combinar horário e preço. Na área
da Dundas & Montrose. Para mais informações é favor
1603
contactar: 416-603-3263
EXPERIENCED sewer/seamstress
working with industrial sewing machine, single needle
and serger. Located at Steeles & Rutherford.
Call us if you have the experience:
1603-04
905-790-3800

SERV. PROFISSIONAIS |

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
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Breves Internacionais
Venezuela: 71 presos políticos foram libertados
em um mês — ONG
Durante o passado mês de Outubro foram libertados 71
presos políticos na Venezuela, segundo dados actualizados,
divulgados pela organização não-governamental Fórum
Penal Venezuelano (FPV), continuando a contar-se entre
eles um luso-venezuelano.

República Centro Africana recebe segunda vacina
experimental para combater o ébola
A República Democrática do Congo (RDC) recebeu
uma segunda vacina experimental para combater o surto de
ébola no nordeste do país, que causou quase 2.200 mortes,
confirmaram as autoridades médicas.

Associações de imprensa de Hong Kong condenam
ataque a delegação da agência estatal chinesa
Associações de imprensa de Hong Kong condenaram o
ataque, no sábado, à delegação da agência estatal chinesa
Xinhua, defendendo que ninguém deve interferir no trabalho dos ‘media’.

Guerra civil do Iémen matou pelo menos
100.000 pessoas desde 2015
Pelo menos 100 mil pessoas morreram desde 2015 na
guerra civil no Iémen, anunciou o Projecto de Localização
de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED).

Secretário-geral da ONU apela
a fim da dependência do carvão na Ásia
António Guterres apelou aos países asiáticos para
abandonarem uma das principais razões para as alterações
climáticas, numa região ameaçada pelo aumento do nível
da água do mar.

Multidão invade ruas de Argel para exigir queda
do regime
Uma maré humana varreu as ruas do centro de Argel na
sexta-feira, exigindo uma nova “independência” da Argélia,
65 anos após a luta armada contra o colonizador francês.

SEM IGUAL

Vietname condena tráfico humano e diz estar
a colaborar estreitamente com polícia britânica
O Governo do Vietname manifestou
pesar com uma “grave tragédia humanitária”, um dia depois de a polícia britânica
ter afirmado que as 39 pessoas encontradas sem vida dentro de um camião no
Reino Unido serão todas vietnamitas.
“Esta é uma grave tragédia humanitária. Estamos profundamente tristes
e gostaríamos de apresentar as nossas
mais profundas condolências às famílias
das vítimas”, lê-se num comunicado do
porta-voz do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Le Thi Thu Hang.
Na mesma nota é referido que as
autoridades vietnamitas têm colaborado
estreitamente com a polícia britânica para
identificar as vítimas e que as conclusões
serão publicadas “o mais rapidamente
possível”.
O Vietname apelou ainda “aos países
da região e do resto do mundo para que
acelerem a sua cooperação no combate

ao tráfico de seres humanos, a fim de
evitar que tal tragédia se repita”.
Inicialmente, a equipa de investigação julgava que as 39 vítimas seriam da
China, mas na sexta-feira fonte oficial da
polícia revelou que serão do Vietname,
tendo já localizado familiares e entrado
em contacto com as autoridades vietnamitas.
Manifestando “profunda tristeza” pela
informação avançada, a Embaixada do
Vietname em Londres referiu em comunicado que a identidade das vítimas
precisa ainda de ser validada e confirmada pelas autoridades dos dois países.
Nos últimos dias, várias famílias vietnamitas relataram o desaparecimento de
familiares que suspeitam poderem estar
entre as 39 pessoas encontradas mortas
no camião.
Segundo a polícia britânica, a identificação das vítimas deve ser difícil já que

foram encontrados poucos documentos
junto aos cadáveres.
Os corpos de 31 homens e oito mulheres foram encontrados no dia 23 de
Outubro dentro de um camião refrigerado numa zona industrial em Essex, na
Inglaterra.
O condutor, um norte-irlandês de 25
anos e identificado como Mo Robinson,
foi acusado de 39 crimes de homicídio e
tráfico de pessoas, entre outros crimes.
Um segundo homem, identificado
como Eamonn Harrison, de 22 anos, compareceu no dia 2, no tribunal de Dublin,
na Irlanda, por suspeita de envolvimento
na morte das 39 pessoas.
Paralelamente, a polícia acusou
formalmente outras duas pessoas no
Vietname, cuja identidade não foi revelada, por serem suspeitas de participação
em actividades de tráfico ilegal de pessoas para o Reino Unido.

Papa homenageia
“cristãos perseguidos”
forçados a esconderem-se
para celebrar Eucaristia
O Papa homenageou os
“cristãos perseguidos” que
ainda precisam de se esconder
para participar em celebrações
religiosas, no âmbito de uma
missa pelos mortos, que decorreu numa das catacumbas
mais antigas de Roma.

“Podemos pensar na vida
destas pessoas que tiveram
que se esconder para celebrar
os seus mortos”, disse o líder
da Igreja Católica, no sábado,
referindo-se a “um momento
difícil da História que ainda
não foi ultrapassado”.
Na missa pelos mortos,
que se realizou na Catacumba
de Priscila, em Roma, um
cemitério que abrange 13
quilómetros de galerias subterrâneas, que remota aos
primeiros séculos do cristianismo, Francisco disse que
esta foi a primeira vez na vida
que entrou numa catacumba,
lamentando que hoje existam
“tantas catacumbas noutros
países, onde os cristãos devem fingir comemorar um
aniversário para celebrar a
Eucaristia, que é proibida
para eles”.
“Ainda hoje, há cristãos
perseguidos, mais do que nos
primeiros séculos”, afirmou
o Papa.
No ano passado, o Papa
Francisco visitou um cemitério em Roma, onde parou
por muito tempo em frente
aos túmulos de crianças que
morreram prematuramente ou
à nascença.
Em 2017, o líder da Igreja
Católica celebrou uma missa
pelos mortos num cemitério
militar americano na Itália,
associado à Segunda Guerra
Mundial, onde dedicou os seus
pensamentos aos “jovens”
soldados que combatem no
mundo. No caminho de regresso, Francisco parou também
no Mausoleo delle Fosse
Ardeatine, no sul de Roma,
onde 335 civis, incluindo 75
judeus, foram executados
pelos nazis, em 1944, em
retaliação por um ataque no
qual 33 soldados alemães foram mortos por combatentes
italianos da resistência.

Turquia pede a Estados
europeus que se
responsabilizem
pelos seus terroristas
O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, pediu aos
Estados europeus que assumam a responsabilidade pelos
respectivos cidadãos que aderiram ao grupo extremista
Estado Islâmico (EI), salientando que a Turquia não é
“um hotel” para terroristas estrangeiros.
As declarações de Soylu, divulgadas pelo canal de televisão CNNTurk, surgem após a detenção, esta semana,
de duas mulheres de nacionalidade holandesa, depois de
terem entrado ilegalmente na Turquia a partir da Síria.
De acordo com a agência de notícias estatal Anadolu,
as duas mulheres, que foram casadas com membros do
EI e dos quais tiveram filhos, solicitaram o repatriamento
na embaixada da Holanda em Ancara, mas foram detidas
depois de a delegação diplomática ter informado a polícia
turca da sua presença.
O Governo de Haia confirmou na sexta-feira que solicitou à Turquia a extradição de uma dessas mulheres,
mas não da outra. A esta última mulher, que tinha dupla
nacionalidade holandesa e marroquina, a Holanda retirou
a nacionalidade por suspeita de terrorismo.
Soylu considerou que “não é aceitável” e “é irresponsável” que os Países Baixos e o Reino Unido retirem a
nacionalidade a alguns dos seus cidadãos ligados ao EI,
com o objectivo de evitarem encarregar-se deles, forçando
outros países a assumirem essa responsabilidade.
“Não somos um hotel para membros do EI de outros
países. Onde ponho os vossos terroristas? Dou nacionalidade [turca] aos vossos terroristas?”, criticou Soylu,
assegurando que a Turquia fará todo o possível para
deportar as pessoas nestas condições para os seus países
de origem.

Primeira-ministra escocesa diz que Escócia
está pronta para ser independente
A Escócia está perto de ser independente, afirmou a
Primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, na cidade de
Glasgow perante milhares de manifestantes que reclamam
um novo referendo. O Governo de Londres opõe-se a uma
nova consulta popular, afirmando que os resultados obtidos
há cinco anos são a palavra final sobre “um evento único,
organizado uma vez em cada geração”.
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Breves da Cultura

Caldas da Rainha e Leiria entram na rede
de Cidades Criativas da UNESCO
Caldas da Rainha e Leiria são, desde a semana transacta,
as novas cidades portuguesas incluídas na rede mundial de
Cidades Criativas da UNESCO, que visa colocar a cultura
no centro do desenvolvimento urbano, juntando-se a Braga,
Amarante, Barcelos, Idanha-a-Nova e Óbidos.
A Organização das
Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) anunciou 66
novas cidades que passam
a integrar a rede de Cidades
Criativas, entre as quais
Caldas da Rainha e Leiria.
As Caldas da Rainha
foram distinguidas pelo seu
artesanato e artes populares
e Leiria pela música.
Outras cidades que passaram a estar integradas nesta rede são Belo Horizonte e
Fortaleza, no Brasil, ambas como cidades literárias, assim
como Lliria, em Espanha, e Angoulême, em França, na área
da música, e Hanoi, no Vietname, no design.
A rede conta agora com 246 cidades em todo o Mundo
e com um total de sete cidades em Portugal.

Braga, Amarante, Barcelos, Idanha-a-Nova e Óbidos já
faziam parte deste projecto da UNESCO que quer estimular
as cidades a colocar a cultura na sua estratégia de desenvolvimento, e a partilhar entre si as melhores práticas das
diferentes vertentes culturais.
Há uma semana, as cidades portuguesas pertencentes a esta rede assinaram um
protocolo para desenvolver
“actividades conjuntas,
programação partilhada”.
Estas cidades, segundo
os seus autarcas, querem mesmo promover um
“grande evento” ligado à
criatividade e incentivar
novas candidaturas àquela
distinção.
A organização internacional organizou na quinta-feira
uma reunião para assinalar o Dia Mundial das Cidades
Criativas, em Paris, que contou com eleitos de várias cidades
do mundo, sem que houvesse no entanto qualquer presença
de eleitos portugueses, indicou a UNESCO, quando questionada pela agência Lusa.

Odeith inaugurou a sua primeira exposição
a solo fora das ruas
Joana Ramos Simões
(texto), Luís Ruivo (fotos)
O artista português Odeith,
que tem na técnica 3D uma das
características mais marcantes
do seu trabalho, inaugurou na
semana passada, na Amadora,
a primeira exposição a solo,
após mais de duas décadas a
pintar nas ruas.

Em “Escala 10:1”, patente
na Galeria Municipal Artur
Bual, Odeith apresenta quadros, a maioria pintados a
acrílico e óleo, os mais antigos
com mais de uma década, dos
tempos em que ainda era tatuador, e outros criados propositadamente para a exposição.
Odeith, que começou por
pintar na rua e em linhas de
comboios, lembra que sempre
teve “a paixão por pintura”.
Em 2004, numa altura em
que “já pintava bastante nas
ruas”, pintou em casa alguns
quadros. “Mas quando tentas
transformar uma assoalhada
de tua casa num atelier, acaba
por se tornar um bocadinho
sufocante, apertado e desmotivante saíres de uma sala
e entrares num quarto para
pintar”, contou à Lusa numa
visita à exposição.
Há cerca de um ano, quando
comprou um estúdio, voltou a
dedicar-se aos quadros, sem

nunca ‘descurar’ as ruas.
Nos seus trabalhos, Odeith
tenta “muitas vezes transformar a dimensão das coisas”:
seja exagerar no tamanho de
uma abelha ou diminuir algo
que é grande para um ponto
pequeno em relação ao ser
humano”.
Daí o nome da exposição
“Escala 10:1”, a de “amplia-

ção de algo”. “A maior parte
dos quadros têm algo que é
pequeno e está gigante em
relação ao homem ou vice-versa”, descreveu.
A mostra inclui também
um quadro pintado a ‘spray’
e dois cantos “de ilusão óptica”, técnica que tem vindo a
desenvolver ao longo dos anos
e que o tem levado aos quatro
cantos do mundo.
Esses trabalhos, que tantos
‘likes’, comentários e ‘tags’
lhe valem na rede social
Instagram, “não têm propriamente um truque”.
“Isto tem tudo que ver
com ângulos, luz e sombras.
Se tentares criar uma pintura
de ilusão óptica em que algo
está errado — a perspectiva,
o ângulo ou a luz, as sombras
— se calhar acaba por não dar
o efeito”, referiu.
Odeith quase sempre usou
no seu trabalho a técnica 3D
(três dimensões), “mas não era

anamórfico, anamórfico é algo
que está distorcido, pode estar
muito ou um bocadinho, mas
tem um determinado ângulo
para ser visto para criar o efeito
de ilusão óptica”.
Com o passar dos anos, a
visão do artista “já está um
bocado apurada”, algo que
“acaba por dar ainda mais
realismo ao trabalho”.
Natural da freguesia da
Damaia, na Amadora, Odeith
começou a pintar na rua e em
linhas de comboios, trabalhou
mais de uma década em tatuagens e deixou murais nos
bairros da Cova da Moura, 6
de Maio e Santa Filomena,
enquanto desenvolvia a técnica 3D.
“O início foi muito importante, principalmente os
muros que tinha na Damaia,
era uma fronteira entre um
bairro social e a Damaia,
prédios, urbanização, e acho
que isso foi uma porta aberta
para uma inspiração. Às vezes
penso que se tivesse nascido
noutro sítio ou o mural tivesse

sido noutro sítio, eu não tinha
sido tão criativo ou não tinha
insistido, tanto pintava no
bairro social ou um memorial
de alguém que falecia e no lado
da urbanização ou num trabalho decorativo”, recordou.
Hoje consegue viver da
arte, mas nunca pensou que
pudesse viver de pintar.
“Quando tatuei, durante 12
anos, foi uma porta aberta que
me permitiu estar ligado à arte
a tempo inteiro. A parte dos
murais nunca pensei que me
levasse a dar voltas ao mundo,
como tenho feito nos últimos
anos”, disse.
O convite para expor na
Galeria Municipal Artur Bual
partiu da Câmara Municipal da
Amadora, com quem o artista
tem colaborado ao longo dos
últimos anos.
Dessa colaboração resultaram, por exemplo, murais
em homenagem a Amália
Rodrigues, Zeca Afonso,
Carlos Paredes, Fernando
Pessoa e Vasco Santana, em
empenas de prédios da cidade.

Júri decide não atribuir Prémio LeYa por falta
de qualidade das candidaturas
O júri do Prémio LeYa, presidido pelo poeta Manuel
Alegre, decidiu não atribuir este ano o galardão, porque os
romances concorrentes “não correspondem aos parâmetros
de qualidade literária exigidos”, segundo o comunicado
emitido no final da reunião.

Fernando Tordo actua com a Orquestra Sinfónica
Portuguesa em Novembro no São Carlos
O cantor português Fernando Tordo actua a 16 de
Novembro no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, com
a Orquestra Sinfónica Portuguesa, num “concerto único”.

Trio Odemira celebra 60 anos
O Trio Odemira, formado em 1958, celebra 60 anos. O
grupo detém recordes de vendas de discos como um Disco
de Platina (mais de 140 mil exemplares) e seis Discos de
Ouro (mais de 40 mil exemplares, cada). O trio que protagonizou êxitos como “Ana Maria” e “Anel de Noivado”
foi o primeiro, exceptuando os grupos corais, a gravar em
disco, temas populares alentejanos.

Espectáculo solidário “Amália em Mafra” no dia
18 de Novembro
Lenita Gentil, Carla Purés e Sofia Ramos constituem o
elenco do espectáculo “Amália em Mafra”, que se realiza no
dia 18 de Novembro à noite, na Casa da Música Francisco
Alves Gato, em Mafra.

VIANA DO CASTELO: Festival de Teatro marcado
por 14 espectáculos de Portugal e de Espanha
A terceira edição do festival de teatro de Viana do Castelo,
que vai decorrer entre os dias 10 e 18 de Novembro, inclui
“17 representações de 14 diferentes espectáculos de Portugal
e de Espanha”, informou a Câmara local.

Ciclo de Órgão de Torres Vedras
com oito concertos a partir de 7 de Novembro
O IV Ciclo de Órgão de Torres Vedras realiza-se este ano
entre 7 de Novembro e 26 de Janeiro com oito concertos na
Igreja da Misericórdia, anunciou o município, que organiza
o evento com a Santa Casa da Misericórdia.

23.ª Mostra de Teatro de Almada
com 18 espectáculos, 10 dos quais estreias
Dezoito grupos de teatro e outros tantos espectáculos, dez
dos quais em estreia, preenchem a 23.ª edição da Mostra
de Teatro de Almada, que termina no dia 17de Novembro.

Expressões de arte vão ser exibidas
através de espectáculos de luz em Faro
Várias expressões de arte vão ser exibidas através de
espectáculos de luz, na cidade de Faro, entre 14 e 16 de
Novembro, no âmbito do terceiro Festival Internacional
de Luz do Algarve (LUZA).

Festival Internacional de Dança Contemporânea
junta sete criadores em Évora
Sete criadores participam este ano no Festival
Internacional de Dança Contemporânea (FIDANC), que
decorre em Évora até ao dia 16 de Novembro, com espectáculos, performances, vídeos dança e actividades educativas.

Três filmes portugueses em competição
no festival Curta Cinema no Rio de Janeiro
Os filmes portugueses “Cães que
ladram aos pássaros”, de Leonor
Teles, “Dia de Festa”, de Sofia Bost,
e “Em caso de fogo”, de Tomás Paula
Marques, estão em competição no
festival Curta Cinema, a decorrer no
Rio de Janeiro.
Os três filmes fazem parte da
Competição Internacional do Curta
Cinema - Festival Internacional de
Curtas de Curtas do Rio de Janeiro, de
acordo com informação disponível no
‘site’ oficial do certame, cuja edição
deste ano se iniciou na quarta-feira
passada e decorre até 6 de Novembro.

“Cão que ladram aos pássaros”, de
Leonor Teles, acompanha os dias de
Verão de Vicente e da sua família, obrigados a sair da sua casa no centro do Porto,
por força da especulação imobiliária, e
teve a sua estreia mundial no Festival
Internacional de Cinema de Veneza.
O filme está entre os cinco nomeados para Melhor Curta-Metragem nos
Prémios Europeus de Cinema 2019.
“Em caso de fogo”, de Tomás Paula
Marques, produzido pela Escola Superior
de Teatro e Cinema, venceu em Setembro
a competição estudantil do festival de
cinema de San Sebastián, em Espanha.

O filme, que venceu em Outubro o
prémio de curta-metragem da competição
In My Shorts, que distingue projectos em
início de carreira, do festival Queer Porto,
já tinha estado na competição nacional
do IndieLisboa deste ano, bem como na
secção Take One! do Curtas de Vila do
Conde, que venceu.
“Dia de Festa”, de Sofia Bost, foi
exibido em Maio no Festival de Cinema
de Cannes, na Semana da Crítica, e em
Setembro no 57.º Festival de Cinema de
Nova Iorque. O primeiro filme de Sofia
Bost “partiu da premissa de uma mãe
que não se consegue sentir feliz no dia
de anos da filha, e o processo de escrita
foi a descoberta daquilo que estaria por
detrás dessa personagem, a Mena”.
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Câmara de Guimarães
quer Montanha da Penha
considerada paisagem
protegida local
A Câmara de Guimarães quer que a Montanha da
Penha seja considerada paisagem protegida local pelo seu
“potencial da fauna e flora” e pela “enorme quantidade de
espécies protegidas em Portugal” que ali habitam, desde
aves a anfíbios.
No estudo quinta-feira
(31) apresentado, são referenciadas 123 espécies de
fauna, sendo que dessas 77
são espécies confirmadas:
51 de aves, 14 mamíferos,
seis anfíbios, seis répteis,
“o que corresponde a “cerca
de 33% do total de espécies
presentes em Portugal para
aqueles grupos faunísticos”.
Segundo a lei, “entende-se por “paisagem protegida”
uma área que contenha paisagens resultantes da interacção
harmoniosa do ser humano e da natureza, e que evidenciem
grande valor estético, ecológico ou cultural”.
O estudo aponta que “tendo em atenção a reduzida
área de estudo, a ausência de rios e habitats aquáticos de
grande dimensão existe uma diversidade faunística muito
relevante” e que “a Montanha da Penha é um território
que se destaca pelos valores naturais e culturais, cuja
harmonia resulta numa paisagem singular”.
Na Penha há 10 habitats protegidos dos quais dois são
de “conservação prioritária”: Habitat 5230* Matagais
arborescentes de Laurus nobilis, subtipo 1 Louriçais e
o Habitat 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior Alno Padion, Alnion incanae, Salicion
albae ), subtipo 3 Amiais e salgueirais paludosos.
A montanha tem ainda 321 táxones de flora vascular,
maioritariamente nativas, 120 espécies de vertebrados
terrestres com presença provável e/ou confirmada, 26
espécies com algum tipo de estatuto de protecção.
“É uma área rica em espécies de aves típicas de bosques e áreas florestais com espécies de elevado estatuto
de ameaça em Portugal”, lê-se, desde o Bútio vespeiro,
o Açor, Noitibó cinzento, três endemismos ibéricos de
“grande valor conservacionista”, a salamandra lusitânica,
a rã de focinho pontiagudo ou o lagarto de água.
Pela Montada da Penha é ainda possível ver sete espécies de morcego, incluindo duas espécies cavernícolas
particularmente ameaçadas como o morcego de ferradura
pequeno e o de franja do sul.
O estudo realça ainda a “intrincada relação entre o
património geológico e geomorfológico com as lendas,
a vivência do espaço e a mística associada”, o modelado
granítico, o calibre das bolas graníticas e Domos graníticos
e variadas geoformas “sem paralelo na região”.
“A Montanha da Penha possui características únicas,
cujo espaço físico permitiu preservar as dinâmicas estabelecidas ao longo do tempo, entre a ocupação humana
e o meio natural, sendo a paisagem actual um espectro
em constante evolução e transformação”, conclui o documento.

