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Rancho Transmontano de
Toronto comemora 38 anos
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Turistas de vários países à descoberta de cogumelos na Serra da Lousã
agência Lusa.
Estão quase a sair para os bosques, junto à estrada nacional
236, que liga Lousã e Castanheira de Pera, em lados opostos
Turistas de diversas nacionalidades rumam no Outono à da Serra da Lousã.
Atarefada, Paula Oliveira, dona de uma unidade de turismo
Serra da Lousã e participam na colheita de cogumelos comestíveis, podendo ainda desfrutar da gastronomia e da paisagem rural, perto de Penela, verifica as inscrições.
que resistiu aos incêndios.
Desta vez, indiferentes à
chuva, os visitantes concentram-se na colectividade de
Pera, concelho da Castanheira
de Pera.
Nas encostas deste município do distrito de Leiria,
outrora um dos mais industrializados da região, com
um sector têxtil pujante até
ao último quartel do século
XX, a neblina confunde-se
com a chuva.
Ambientalistas e apreciadores da comida à base das
frutificações suculentas dos
fungos, os cogumelos, tentam imaginar como vai ser a
colheita, debaixo de pinheiros,
carvalhos e castanheiros.
“Isto acaba por ser tudo muito natural para mim”, conta
Pouco passa das 09:30 e já saboreiam uma compota de
à Lusa, indicando que a sua formação “veio exactamente de
cogumelo com o café da manhã.
Na salamandra de ferro que aquece a sala do Grémio uma licenciatura em comunicação”.
A empresária gosta de “trazer pessoas” ao interior “e
Recreativo União Perense, ouve-se o crepitar da lenha a
mostrar-lhes sítios agradáveis que levem na memória” para
arder.
São 20 pessoas, incluindo duas crianças, maioritariamente as terras de origem.
“E que sintam também alguma responsabilidade”, quando
oriundas de países europeus, a que se juntam os dois guias
portugueses, promotores da iniciativa, e os jornalistas da “tanto se fala das questões ambientais”.
Casimiro Simões (texto) e Paulo Novais (fotos)
Agência Lusa

Reclusas de Tires concluem curso e confeccionam
almoço para ministra da Justiça
Vanda Daniel foi uma das reclusas de
Tires que concluiu um curso de cozinha
e o 12.º ano na cadeia e que sexta-feira
(15) confeccionou o almoço para a ministra da Justiça e para mais alguns
convidados.
Vanda, de 44 anos, é uma das cinco
reclusas que terminaram o curso de
cozinha, com duração de quatro anos, e
que anseia fazer da restauração o seu futuro profissional
quando, daqui a um ano, sair
da cadeia e voltar à vida em
sociedade.
A azáfama na cozinha era
grande e Vanda, na sua jaleca
branca, juntamente com mais
seis reclusos e sob o olhar
atento do formador confecionaram, emprataram e serviram
os cerca de 30 convidados.
A ementa era composta por
uma entrada de mil folhas de
bacalhau, prato de migas de espinafres,
pescada e camarão e a sobremesa brisas
do Liz com molho de Maracujá.
“O curso de cozinheira de primeira
é uma mais valia para a reintegração
na sociedade e que me vai dar muita
facilidade em arranjar trabalho porque
assim tenho uma ferramenta”, contou
à agência Lusa entre tachos e panelas
enquanto preparava o almoço para os
convidados.
Associado ao curso de restauração
– cozinha de primeira – esta reclusa

conseguiu também concluir os estudos
do 7.º ao 12.º ano.
Usando o seu próprio exemplo, Vanda
considera essencial a formação profissional nas cadeias.
“O tempo passa mais depressa, o curso
ocupa-nos muito tempo. Foi uma das
coisas que mais me ocupou aqui dentro
e ajudou muito”, disse.

O “sôtor Carvalho” é formador na área
de cozinha em Tires há mais de 15 anos e
já ajudou muitas mulheres a reconstruir
a vida depois de deixarem para trás os
muros da cadeia.
“Deste último curso começaram 15
mulheres e seis ou sete já estão a trabalhar na zona grande Lisboa na área de
cozinha”, disse orgulhoso.
Os cursos profissionais são vistos
pelas reclusas como uma porta de
saída, uma luz ao fundo do túnel para
quando voltarem a viver em sociedade,

e segundo o professor, todas as reclusas
que se inscrevem na formação “têm do
princípio ao fim muita vontade e não há
desistências”.
Brevemente será aberto um novo curso
de cozinha para mais 15 a 20 reclusas.
Para celebrar o final desta formação
profissional na área de cozinha, as reclusas contaram com a presença da ministra da Justiça que elogiou
o almoço.
A presença de Francisca
Van Dunem serviu para “chamar a atenção para a dimensão
de reinserção” associada à
reclusão.
“Damos a maior relevância
[à reinserção social] e esta
participação tem como objectivo estimular as pessoas a
integrarem os cursos. Destes
cursos já saíram quatro pessoas que estão empregadas”,
afirmou à Lusa a governante.
Estes cursos são de dupla certificação,
isto é, as reclusas fazem o 12.º ano e têm
também uma dimensão mais profissional
relacionada com a hotelaria.
“A reinserção é o único caminho. A
lógica e o fim das penas é reinserir as
pessoas. As estruturas da missão prisional é ressocializadora”, sustentou.
Actualmente, a cadeia de Tires conta
com 400 mulheres e, desde 2015, já
foram formadas 66 em cursos profissionais.

Paula Oliveira aposta numa gastronomia “orientada para
os produtos silvestres”, que tire partido “das ervas que se colhem aí nos quintais e nos montes”, como leitugas, almeirões,
urtigas, violetas e azedas.
“Talvez esteja na altura de voltarmos a trazê-las para a
mesa”, afirma, após ter feito um “chá fantástico” de folhas
de pseudotsuga, conífera também conhecida por pinheirodo-Oregon.
Coadjuvado nos preparativos por Peter Wilton-Davies,
um britânico radicado em Pera, José Pais dá as boas-vindas
e presta informações. Ele vai orientar o passeio micológico
com Paula Oliveira.
Concede aos presentes umas luzes sobre os cogumelos da
Serra da Lousã, os comestíveis e os tóxicos.
Vai começar uma viagem divertida ao “reino fungi”, grupo
de organismos que inclui leveduras e bolores.
“Precisamos de estar cada vez mais ligados com o campo
e a natureza e querer saber”, também para evitar acidentes
mortais com o consumo, percorrendo “um caminho consciente
e de responsabilidade”, esclarece José Pais.

Como “regra essencial”, o micologista explica à Lusa que
“quem os conhecer na floresta tem também de os conhecer
na mesa da cozinha”.
Natural da Rússia, Ilya Borin viveu depois em Israel, mas
em 2016 veio com a família para Portugal: “Aqui é mais
calmo e mais bonito”.
Na cidade de Nijni Novgorod, até 1990 conhecida por
Gorky, evocando o escritor Máximo Gorki, as pessoas colhem
“muitos cogumelos”.
Com saudades desse tempo, o homem quis “dar também
esta experiência” aos filhos.
“Gosto muito de os comer e apanhar. A floresta para mim
é uma coisa maravilhosa”, declara.
Entre Outubro e Janeiro, os cogumelos dominam dezenas
de actividades na Serra da Lousã, com destaque para as caminhadas, a formação e a gastronomia, sendo os participantes
incentivados a valorizar os ecossistemas.
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Foz Côa investe 2ME na construção do espaço
turístico “Foz Côa Story House”
O município de Foz Côa
deu início à construção do
espaço turístico “Foz Côa
Story House”, um novo equipamento que representa um
investimento de dois milhões
de euros, anunciou segundafeira (18) o Presidente da
Câmara.
“Trata-se de uma unidade
hoteleira, onde serão investidos cerca de dois milhões
de euros, que será de futuro
concessionada a privados,
havendo já interessados. Este
projecto marca, também, o
início da regeneração urbana
do centro histórico da cidade
de Vila Nova de Foz Côa”,
disse ontem à Lusa Gustavo
Duarte.
O projecto turístico, além
de 10 quartos, restaurante e
um ‘wine bar’, irá “contar
a história de Foz Côa em
diversas vertentes e será, ao
mesmo tempo, uma mostra

dos produtos locais do concelho”.
“Para além dos serviços de
hotelaria, o ‘Foz Côa Story
House’, será, igualmente,

uma montra dos produtos
endógenos do concelho, onde
produtos como o vinho, o azeite, a amêndoa e o xisto, aliados a uma forte componente
didáctica, serão os principais
atractivos do novo espaço
turístico”, frisou o autarca do
distrito da Guarda.

Para Gustavo Duarte, o
futuro “Foz Côa Story House”
será um marco na promoção
turística do concelho por se
tratar de um conceito arqui-

tectónico atractivo que fica
situado num território detentor de dupla classificação
da UNESCO - Organização
das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a
Cultura como Património
Mundial da Humanidade.
“O imóvel está situado

numa zona da cidade que está
um pouco despovoada e, com
a construção deste novo hotel e
casa da história, pretendemos
cativar turistas para o centro
histórico”, concretizou.
O empreendimento turístico é cofinanciado através
do programa Valorizar, que
se destina à valorização do
sector do turismo no interior
de Portugal.
“Com a crescente procura
dos turistas a Vila Nova de
Foz Côa faz todo o sentido
esta nova obra”, frisou o
responsável.
Os responsáveis pelo projecto acreditam que, além
de se recuperar um edifício
devoluto, há condições para
a criação de um espaço que
possa mostrar o passado e
o presente de Vila Nova de
Foz Côa.
O prazo de construção deste
projecto é de 18 meses.

Convento dos Capuchos em Sintra encerrado até
Junho de 2020 para obras de conservação
O Convento dos Capuchos, localizado
em Sintra, está encerrado ao público
desde segunda-feira (18) até Junho de
2020, para a realização de obras de
conservação e restauro, anunciou sextafeira (15) a empresa gestora
do monumento.
Em comunicado, a empresa
Parques de Sintra-Monte da
Lua justifica o encerramento
com o facto de o projecto
de conservação, restauro e
requalificação do monumento
entrar numa “nova etapa”,
durante a qual se realizarão,
em simultâneo, “obras de
grande dimensão”.
“Dadas as características arquitectónicas do Convento dos
Capuchos, algumas das acções que
decorrerão até à Primavera de 2020
revelam-se incompatíveis com a abertura deste monumento ao público nas
necessárias condições de segurança e
de qualidade da experiência de visita”,
explica a nota.
Esta fase de intervenção contempla

AGUIAR DA BEIRA:
IV Encontro da Sociedade
Ibérica de Micologia
O concelho de Aguiar da Beira vai
acolher, de quarta-feira a domingo,
o IV Encontro da Sociedade Ibérica
de Micologia.
No encontro, que tem o apoio
logístico do Gabinete de Micologia
da Câmara Municipal de Aguiar da
Beira, serão realizados levantamentos micológicos em povoamentos de
carvalhos, castanheiros, pinheiros e
florestas ribeirinhas, localizados em
Aguiar da Beira, no Parque Natural
da Serra da Estrela e no Sabugal.
Segundo o programa, as saídas
de campo acontecem na quinta-feira
(Aguiar da Beira, pelas 10:00), na
sexta-feira (Serra da Estrela, 08:00)
e no sábado (Sabugal, 08:30).

a recuperação das coberturas, instalação das infraestruturas interiores e a
implementação de núcleo museológico
no Celeiro e execução do novo Centro
de Apoio ao Visitante.

“Após a conclusão desta fase, as
visitas serão retomadas e as acções subsequentes continuarão a ser conduzidas
de acordo com a política ‘Aberto para
Obras’, sempre que não coloquem em
causa a segurança dos visitantes ou dos
trabalhadores”, acrescenta a nota.
A reabertura do Convento dos
Capuchos, situada na serra de Sintra,

no distrito de Lisboa, está prevista para
o dia 1 de Junho de 2020.
O projecto de conservação, restauro e requalificação do Convento
dos Capuchos foi iniciado em 2013 e
representa um investimento
global de quatro milhões de
euros.
Segundo refere a empresa,
“incide na recuperação do
conjunto edificado, de todos
os elementos construídos e
decorativos”, e “aposta na
experiência da visita, dotando
o conjunto monumental de
novas valências”.
“Até ao final do ano 2020
serão desenvolvidas várias
intervenções, nomeadamente, a recuperação das coberturas, conservação
e restauro da Cela do Guardião e execução das infraestruturas interiores do
Convento; a conservação e restauro do
Terreiro da Fonte, da Capela do Senhor
no Horto, do Forno do Pão, da Casa
de Fresco, do Tanque das Hortas e da
Olaria”, conclui a nota.

Projecto para controlo de perdas de
água avança no Alentejo Central
O município de Estremoz anunciou segunda-feira (18) ter sido aprovada
uma candidatura a fundos comunitários, que abrange quatro concelhos, para
controlo de perdas de água no Alentejo Central.
Com um custo total elegível de um milhão de euros, o projecto para
“proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos”, que vai ser
financiado pelo Fundo de Coesão, engloba, além de Estremoz, os municípios
de Alandroal, Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo, no distrito de
Évora.
O projecto pretende, segundo os promotores, capacitar os quatro municípios, as entidades gestoras em baixa, na “efectiva gestão da água para
abastecimento e seus usos”.
A iniciativa vai também permitir “aumentar o nível de monitorização dos
caudais aduzidos às redes de distribuição de água dos quatro concelhos”, de
modo a criar conhecimento da rede a gerir, permitindo “o controlo efetivo
das perdas reais através da deteção atempada de roturas nas condutas”.
Os trabalhos incluem ainda a correção de troços de condutas de água
onde estão identificadas elevadas perdas associadas às avarias (roturas),
através da substituição desses troços.

Breves de Portugal
Três bailarinos portugueses seleccionados para
o Prix de Lausanne 2020
Os bailarinos portugueses Diogo Bettencourt, Pedro
Silveira e Catarina Pires vão competir na 48.ª edição da
competição internacional de bailado Prix de Lausanne,
que decorrerá em Fevereiro de 2020 na Suíça.
Entre os 84 bailarinos seleccionados para a 48.ª edição
contam-se três portugueses: Diogo Bettencourt, da DNA
N’Arts School, em Coimbra; Pedro Silveira, da Escola
Artística de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa;
e Catarina Pires da Tanz Akamedie Zürich, em Zurique,
na Suíça, de acordo com informação disponível no ‘site’
oficial da competição.

BEJA: Laboratório da ACOS aumenta oferta de
análises a azeite
O laboratório de química da associação ACOS Associação de Agricultores do Sul, em Beja, aumentou a
oferta de análises possíveis ao azeite, após ter adquirido
novo equipamento, foi ontem (18) anunciado.
Segundo a ACOS, as novas análises feitas no laboratório
permitem avaliar a qualidade e a pureza do azeite segundo
o regulamento comunitário que define as características
das várias categorias, nomeadamente virgem extra, virgem,
refinado, lampante.
No laboratório, que recebe amostras de várias entidades
do sector olivícola, sendo que os principais clientes são
olivicultores e lagares de cooperativas ou privados, “é
possível determinar as características do azeite produzido
e fazer análises obrigatórias para diferentes finalidades”,
como concursos ou exportações.

CALDAS DA RAINHA: Rede Social debate
temática da população em situação de
sem-abrigo
A Rede Social das Caldas da Rainha, em parceria com
o núcleo de Leiria da Rede Europeia Anti-Pobreza, vai
realizar no próximo dia 19, uma sessão de trabalho sobre
o tema da população em situação de sem-abrigo.
A sessão dirigida a todos os parceiros do Conselho
Local de Acção Social das Caldas da Rainha decorrerá
pelas 14:30, na Biblioteca Municipal das Caldas da
Rainha, visando “reflectir sobre as questões relacionadas
com esta problemática assim como as respostas sociais
que existem”, divulgou a Câmara.
Durante a sessão, a Directora Geral da Associação
para o Desenvolvimento local de Base Comunitária de
Lisboa, Maria José Domingos, apresentará a Estratégia
Nacional para a Integração das pessoas em situação de
sem-abrigo.

FUNCHAL: Arte urbana levou mais pessoas a um
arruamento histórico da baixa da cidade
O presidente da Câmara Municipal do Funchal considerou ontem (18) que a intervenção urbana, com trabalhos artísticos em 16 lojas, da rua dos Tanoeiro, um dos
arruamentos histórico da baixa da cidade, “trouxe mais
gentes” e promoveu mais negócios.
A iniciativa consistiu na instalação de trabalhos tendo
por base pipas, que foram realizados por artistas regionais
ou residentes na Madeira, sendo um projecto desenvolvido
há um ano, denominado “adopte uma loja”.
“Os comerciantes são unânimes em considerar que a
rua registou uma maior afluência de pessoas ao longo do
último ano, especialmente turistas. Isto teve impactos
positivos nas vendas e contribuiu para que metade das
lojas que estavam então encerradas tivessem, entretanto,
voltado ao activo. Fica comprovado, mais uma vez, que
a cultura e a arte urbana podem efectivamente promover
a dinamização económica.”, disse Miguel Silva Gouveia
na visita que efectuou ao local.

TORRES VEDRAS: Município promove ações de
reflorestação Nacional
O município de Torres Vedras está desde sexta-feira
(15) e o dia 30 a participar na 10.ª edição da iniciativa
Reflorestação Nacional, promovendo diversas acções.
Entre elas, contam-se a cedência de árvores (nos dias
16, 18, 22, 23, 25, 29 e 30), nos Viveiros Municipais de
Torres Vedras, e plantação de árvores autóctones nas
serras do Socorro e de São Julião e na cidade de Torres
Vedras.
A iniciativa tem como objectivo defender a biodiversidade e promover a floresta autóctone portuguesa.
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Funchal é o vencedor do prémio
Municipio do Ano Portugal 2019
O Funchal é o vencedor
do prémio Município do
Ano Portugal 2019, a cargo da UM-Cidades, com o
projecto “Funchal, Destino
Acessível”, foi sexta-feira
(15) anunciado na gala que
distingue os territórios municipais.

cidades e no território, na
economia e na sociedade, que
promovam o crescimento, a
inclusão e/ou a sustentabilidade, colocar na agenda a
temática do desenvolvimento
integrado dos territórios,
focada no papel e acção dos
municípios e dar visibilidade

A decorrer no Mosteiro
de Arouca, a gala serve para
assinalar projectos de municípios que se distinguem
em categorias regionais,
considerando o número de
habitantes.
A Universidade do Minho,
através da sua plataforma UM-Cidades, institui o
Concurso “Municípios do
Ano Portugal 2019”, que
visa reconhecer as boas
práticas dos municípios
portugueses.
O galardão tem como
objectivos “reconhecer e
premiar as boas práticas em
projectos implementados
pelos municípios com impactos assinaláveis nas vilas,

e reconhecer, em diferentes
categorias, realidades diversas que incluam as cidades,
mas também os territórios de
baixa densidade nas diferentes regiões do país”.
As candidaturas consistem na apresentação de um
projecto da iniciativa do
município (evento, produto,
serviço, programa, infraestrutura, equipamento, acção
de sensibilização) que tenha
produzido um impacto positivo significativo ao nível do
território e/ou da economia e/
ou da sociedade, e que tenha
sido concluído, esteja em curso ou cuja edição periódica
tenha tido lugar em 2018.
Na Categoria Município

Projecto da região Norte,
com menos de 20 mil habitantes, o vencedor foi
Melgaço, com o MDOC
- Festival Internacional de
Documentário de Melgaço
e na subcategoria mais de 20
mil habitantes, o vencedor
foi Vila Nova de Famalicão,
com VN Famalicão Festival
F a m a l i c ã o Vi s ã o ’ 2 5 Comunidade de Futuro.
Quanto
à
Área
Metropolitana do Porto,
foi distinguido o projecto “Gondomar, Rota da
Filigrana (menos de 20 mil
habitantes). Na zona Centro
foram premiados o Fundão
Centro para as Migrações
do Fundão (mais de 20 mil
habitantes) e o município de
Oleiros com o Programa de
Apoio ao Luto (menos de 20
mil habitantes)
Na Área Metropolitana
de Lisboa ganhou o projecto
“Os Eixos Verdes e Azuis
de Sintra” e no Alentejo
“Ponte de Sor Portugal Air
Summit”.
Mais a Sul, no Algarve
o reconhecimento da UMCidades foi para “Vila do
Bispo Conhecimento do
Património Local - Concelho
de Vila do Bispo” e nas
Regiões Autónomas o vencedor foi o “Funchal, Destino
Acessível”.
G o n d o m a r, P a r e d e s
e Valongo foram os distinguidos na categoria
Intermunicipal.

Natal da Madeira volta a ter mais de
um milhão de lâmpadas no Funchal
A época natalícia da Madeira volta a ter
este ano mais de um milhão de lâmpadas
distribuídas pela cidade do Funchal, segundo
o Governo Regional.
“Os concursos públicos realizados para
as iluminações natalícias foram realizados
por dois anos, pelo que este ano serão em
tudo semelhantes ao ano transato”, refere
a informação divulgada pela Secretaria
Regional do Turismo e Cultura.
Em causa estão dois contratos com a
designação “Festas de Natal e de Fim do
Ano 2018 e 2019”, num valor total de 2,3
milhões de euros, mas que engloba ainda as
festas de Carnaval.
No total, serão 1.194.224 de lâmpadas que
vão colorir a cidade.
Segundo a tutela, “em alguns casos”
os motivos “serão colocados em artérias
diferentes, estando ainda a ser equacionada
a possibilidade de troca de local de um ou
outro motivo nas iluminações que estão a ser
colocadas na cidade do Funchal, onde são já
uma tradição há dezenas de anos”.
As luzes acendem no dia 1 de Dezembro,
como é tradição, mas os trabalhos de iluminação estão a ser executados desde Outubro.
O tema “Natal Madeirense” dá o mote

aos motivos desenhados há um ano e que
visaram também prestar “homenagem aos
600 anos do descobrimento da Madeira e
do Porto Santo”.
Neste âmbito, para o cais da cidade –
símbolo das chegadas – foi pensado um
padrão luminoso inspirado nos navegantes
portugueses e direccionado sobretudo para
o turismo.
Um dos motivos que em 2018 mais chamaram a atenção na cidade foi colocado em
frente à Sé Catedral do Funchal, onde vai
estar novamente.
“Na entrada da Sé Catedral estão colocados
três anjos, com a altura de três metros e meio
cada um, [que] tocam instrumentos musicais”, refere a secretaria regional, informando
que os ‘concertos’ são diários, entre as 18:00
e as 21:00, e executados a cada hora.
O plano de decoração da cidade volta
também a ter pinheiros em três locais da
cidade com referência directa a três países
com que a região tem uma forte relação:
Reino Unido, Brasil e África do Sul.
Na Praça do Povo, um símbolo da recuperação da ilha após a aluvião de 2010,
irá ser armada uma árvore de Natal com 30
metros de altura.
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Primeiras garrafas de rum
maturado subaquaticamente
retiradas do mar na Madeira
O primeiro lote de 242 das 605 garrafas
de “Rum Agrícola Madeira 970 Reserva” da
Destilaria Engenhos do Norte que se encontram a maturar subaquaticamente desde Março
na Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal,
foi sexta-feira (15) retirado do mar.
Sexta-feira “foram retiradas duas jaulas
com 242 garrafas, a operação correu muito
bem e, após a degustação, deparamo-nos com
uma coisa fabulosa, estamos muito satisfeitos
e é uma experiência para continuar”, disse
à agência Lusa o administrador da empresa
Miguel Faria.
“Resultou num rum muito
apetecível, muito redondo,
muito fácil de beber porque
amadureceu”, acrescentou.
As garrafas submersas - as
363 que ainda se encontram
nas profundezas serão içadas
no princípio do próximo ano submeteram-se a temperaturas
que variaram entre os 17 e os
24 graus e a vida animal que se
apegou às garrafas será, agora,
estudada pelo MARE - Centro
de Ciências do Mar e do Ambiente com vista
à elaboração de uma gargantilha narrando a
experiência.
Seiscentas e cinco garrafas de “Rum
Agrícola Madeira 970 Reserva”, da Destilaria
Engenhos do Norte, acondicionadas em cinco
jaulas metálicas, foram a 30 de Março lançadas no mar da Marina da Quinta do Lorde,
no Caniçal, numa experiência apresentada,
então, como inédita.
Uma iniciativa da empresa J. Faria, proprietária da já quase centenária Destilaria
Engenhos do Norte, fundada em 1927 na vila
do Porto da Cruz, no concelho de Machico,
na Madeira, em parceria com o Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente.
O objectivo é apurar a evolução das propriedades organolépticas (que impressionam
os sentidos) do rum agrícola produzido
pelos Engenhos do Norte numa maturação
subaquática.
Cinco jaulas metálicas foram depositadas
nas profundezas da entrada da Marina da
Quinta do Lorde, duas das quais foram içadas
e retiradas três meses depois. As restantes três
permanecerão na água durante um ano.

“Achamos que vai correr bem, vai ser
uma experiência inédita ao nível do rum,
porque fizemos uma pesquisa e, até à data,
desconhecemos que tal experiência tenha
já sido feita. Somos pioneiros”, disse, na
altura, à Lusa Miguel Faria, responsável pela
empresa.
“Fizemos o afundamento de cinco jaulas
contendo um total de 605 garrafas nas águas
límpidas da Marina da Quinta do Lorde, a uma
profundidade que oscila entre os oito e os dez
metros, com a intenção de aferir a evolução

do rum quando submetido a estas condições
experienciais”, explicou.
O rum produzido pela destilaria, que já
mereceu vários prémios internacionais (medalhas de prata e de bronze em competições
de bebidas espirituosas), é destinado, na sua
maior parte, à exportação para o Reino Unido,
França, Alemanha e Itália.
O rum depositado no oceano é o “970
Reserva”, obtido exclusivamente por fermentação alcoólica do sumo fresco de canade-açúcar e posterior destilação, estagiando
durante seis anos em cascos de carvalho
francês.
Com a sua chaminé de 26 metros de altura,
evidenciando-se na paisagem da pequena e
pacata vila do Porto da Cruz, a Engenhos do
Norte é um dos poucos exemplos de destilaria
a operar na Madeira e a única com maquinaria a vapor que remete para os tempos da
Revolução Industrial.
Segundo o IVBAM - Instituto do Vinho,
do Bordado e do Artesanato da Madeira, em
2018 foram engarrafados 518.062,10 litros de
Rum Agrícola Madeira, que gerou uma receita
de 2.527.317,82 euros.

Assembleia da Madeira atribui Medalha de
Mérito a Tolentino de Mendonça
A Comissão Permanente
da Assembleia Legislativa da
Madeira decidiu quinta-feira
(14), por unanimidade, atribuir a Medalha de Mérito da
Região Autónoma
ao cardeal Tolentino
de Mendonça, na
sequência de uma
proposta do PSD e
do CDS-PP, informou a Presidência
do parlamento.
Segundo a informação divulgada à comunicação social, a entrega da distinção está agora dependente
da agenda do cardeal, mas a
Assembleia Legislativa espera
fazê-lo até ao final do ano.
A Medalha de Mérito da
Região Autónoma da Madeira
é atribuída pela Assembleia
Legislativa às “entidades
singulares ou colectivas, públicas ou privadas, nacionais

ou estrangeiras, em vida ou a
título póstumo, que tenham
prestado assinaláveis serviços
à região ou que por qualquer
motivo a região entenda dever
distinguir”.
A medalha já foi
atribuída ao bispo
Francisco Santana
(1982), ao fundador
do PSD Francisco
Sá
Carneiro
(1982), ao primeiro Presidente do
Governo Regional, Jaime
Ornelas Camacho (2001), a
Cristiano Ronaldo (2014) e ao
anterior Presidente do executivo do arquipélago, Alberto
João Jardim (2018).
Tolentino de Mendonça foi
elevado a bispo em 28 de Julho
de 2018, numa cerimónia
no Mosteiro dos Jerónimos,
em Lisboa, recebendo simbolicamente a antiga sede

episcopal de Suava, no norte
de África.
Pouco mais de um mês
depois, em 1 de Setembro,
assumiu a responsabilidade
pelo Arquivo Secreto do
Vaticano e pela mais antiga biblioteca do mundo, a
Biblioteca Apostólica, com a
preocupação de preservar “um
grande tesouro da Igreja e da
humanidade”.
Em 5 de Outubro, aos 53
anos, tornou-se no 46.º cardeal
português da História, numa
cerimónia no Vaticano, presidida pelo Papa Francisco, na
qual se destacou o juramento
de fidelidade e obediência ao
chefe da Igreja Católica.
Sobre a sua nomeação,
afirmou que é um chamamento
para um “serviço mais radical”
a Francisco e à Igreja, prometendo colaborar com uma
“humildade muito grande”.
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açores

Há mais de 20 anos que os açorianos salvam cagarros e fazem amigos
Por Carina Barcelos (texto) e António Araújo (foto)
Agência Lusa
Há mais de 20 anos que a Campanha SOS Cagarro ajuda
estas aves marinhas a lançar-se no primeiro voo em segurança
nos Açores e a população já sabe de cor o lema “Salve um
cagarro, faça um amigo”.

“Quase 80% da população mundial [de cagarros] escolhe
os Açores para nidificar e é uma ave que é quase um símbolo
dos Açores”, afirma, em declarações à Lusa, Rúben Coelho,
um dos seis vigilantes da natureza da ilha Terceira, que entre
15 de Outubro e 15 de Novembro passam os dias e as noites
a recolher cagarros em risco e a libertá-los num local seguro
para que se possam lançar no primeiro voo transatlântico.
Desde 1995 que a campanha SOS Cagarro sensibiliza
a população açoriana para a necessidade de proteger esta
espécie e só nos últimos sete anos foram salvas mais de 30
mil aves.
Os cagarros chegam aos Açores por volta do mês de
Fevereiro, nidificam em locais junto à costa e quando as crias
têm perto de três meses partem rumo ao hemisfério sul.
É nessa altura que os juvenis começam a sair dos ninhos,

em busca de alimento, mas muitas vezes desorientam-se com
as luzes dos carros ou da iluminação pública e acabam por
ser atropelados ou por embater em paredes.
Todas as noites, entre as 19:00 e a 01:00, os vigilantes da
natureza saem à rua em brigadas científicas para recolher
cagarros, mas há uma linha gratuita, disponível 24 horas por
dia, para que a população possa colaborar e, por noite, chegam a receber duas dezenas
de chamadas.
Domingo, 20:00, a brigada
da ilha Terceira faz-se à estrada já com dois pedidos de
auxílio. Um deles leva-os até à
freguesia de São Mateus, onde
Maria de Fátima Silveira os
espera com uma ave ferida.
“Bateu na parede. Quase
que entrava pela janela dentro.
Depois caiu de papo para o
ar e ficou deitado no chão”,
relata.
A viver à beira-mar, todos
os anos Maria de Fátima
encontra cagarros e até já os
viu entrar pela casa dentro.
Só naquela semana já tinham
aparecido três na sua rua.
Não fosse o estado do
animal, ela própria o teria libertado junto ao mar no dia seguinte. Em vez disso, colocou-o “direitinho dentro de uma
caixinha”, com um pano por cima, e pediu à filha que ligasse
para a linha SOS Cagarro.
“Nem sequer quis jantar mais. Passou-me logo a vontade
de comer, quando vi o bicho daquela maneira, a tremer”,
revela.
Uma vez, recorda, levou uma bicada no nariz, quando segurava cinco cagarros, que encontrara na freguesia do Porto
Martins, enquanto estava a pescar.
Ainda assim, continua a agarrá-los sem medo e a ajudá-los,
mesmo quando atrapalham a pescaria.
“Eu adoro. Gosto do barulho. Às vezes quando estou a
pescar no porto de São Mateus, estou a guindar a isca e
vêm todos atrás. E eu, com dó, tenho de aguentar uma asa

Se literatura não vencer redes sociais então
“não serve para nada” – Joel Neto
Literatura e redes sociais estiveram
em discussão sábado (16) no evento
Arquipélago de Escritores, que decorreu nos Açores, tendo Joel Neto
afirmado que se a literatura
“não vencer os grilhões
do seu tempo” então “não
serve para nada”.
“Se a literatura não
conseguir reclamar para si
o espaço onde seja capaz
de viver e resistir, então ela
não foi literatura. Não foi
capaz de superar os entraves do seu tempo. Não consegui tocar
as pessoas, por um lado e em primeiro
lugar, em segundo lugar, também não
conseguiu vencer os grilhões do seu
tempo. Se a literatura não vencer os
grilhões do seu tempo, não serve para
nada”, avançou à agência Lusa o escritor no final da conversa intitulada
“Tempo da literatura ‘versus’ tempo das
redes sociais”, que decorreu em Ponta
Delgada, na ilha de São Miguel.
O autor de “A Vida no Campo” e
“Arquipélago” disse que, apesar de os
escritores poderem “viver perfeitamente sem redes sociais”, no seu caso, a
utilização destas plataformas significou
um aumento do número de leitores.
“Para alguns de nós, em abstrato, é
uma ferramenta que propicia chegar a
mais leitores e para alguns de nós, em
concreto, tem sido uma ferramenta que
tem somado leitores. A mim, tem-me
somado leitores. Eu tenho mais leitores

em resultado das redes sociais e isso
é importante para mim, porque eu entendo que os meus livros se completam
nos leitores”, assinalou.
Sobre a possibilidade de
as redes sociais roubarem
potenciais jovens leitores
de literatura, Joel Neto frisou a importância de existir
“uma educação mediática”
para crianças.
“É essencial haver uma
educação
mediática porque
Joel Neto
as crianças são confrontadas com coisas para as quais não estão
preparadas e a formação, apesar dos
seus solavancos, deve procurar ser
harmoniosa, caso contrário acabará
assimétrica e a pessoa nunca se concretizará”, apontou.
Outro dos escritores presente, João
de Melo, em declarações à Lusa,
frisou que o “problema do uso” das
redes sociais depende de cada um dos
utilizadores.
“Nós é que podemos dar destinos
diferentes às redes sociais, porque
elas, em si, são espaços de inocência:
cada um faz delas o uso que muito
bem entender. O problema do uso, isso
depende da pessoa, é uma decisão pessoal”, destacou o vencedor do prémio
Virgílio Ferreira em 2016, assinalando
que se as redes sociais servirem para
promover o “puro mexerico” têm
“pouco interesse”.
O autor de “Gente Feliz com

Lágrimas” (1988) e de “O Meu Mundo
Não É Deste Reino” (1983) assinalou
que a “literatura permanece” enquanto
a “tecnologia da comunicação trabalha
sobre o imediato”.
“Enquanto o mundo avança, a literatura permanece. Foi em substância
o que se disse aqui. A literatura tem
um código muito seu que vem da sua
história anterior, desde do princípio
da humanidade, e na sua forma mais
recente, enquanto que todos os apelos,
toda a tecnologia da comunicação
trabalha sobre o imediato”, apontou,
considerando ser importante um escritor abrir-se à modernidade: “Ai do
escritor que não se abre à modernidade
e às possibilidades que a técnica vai
dando, sobretudo de gerir um pouco
este novo conceito de humanidade e
de sociedade que nós temos”.
Na sessão também participaram os
escritores Leonor Sampaio da Silva,
que destacou a importância das redes
sociais para divulgar excertos literários
(como forma de “higienizar” o conteúdo presente nas redes), e João Pedro
Porto, que relevou a “reacção imediata”
que estas plataformas permitem ao
contrário do que acontecia “no tempo
passado”.
O evento literário Arquipélago de
Escritores, que vai na segunda edição,
depois da estreia em 2018, teve início
na passada quinta-feira e decorreu até
domingo, na ilha de São Miguel, nos
Açores.

debaixo do pé e desenriçar a seda. E depois deixo-a ir para
o mar outra vez”, conta.
Numa ronda pelas zonas costeiras da ilha, a brigada encontra
mais duas aves na Prainha, em Angra do Heroísmo, e outras
duas a poucos metros no Porto das Pipas.
A população que passeia pela cidade àquela hora para
assistir aos resgates, mostrando que já quase ninguém fica
indiferente à espécie.
“Acho que se faz muito boa educação ambiental hoje em
dia nos Açores e a campanha SOS Cagarro é uma campanha
de sucesso. As gerações mais novas cada vez estão a ter uma
consciência mais ambientalista e sabem o que fazer quando
encontram não só cagarros como outras aves feridas”, salienta
Rúben Coelho.
Natural de uma freguesia costeira da ilha Terceira, trabalha
na conservação de espécies marinhas há cerca de oito anos,
mas há muitos mais que salva cagarros de forma voluntária.
“Sempre tive muito gosto pela natureza, especificamente
pela parte da conservação da natureza e, quando escolhi a
licenciatura, foi nesta área”, explica.
Elisabete Coelho, a mulher, é recepcionista, mas acompanho-o também há oito anos como voluntária nas brigadas.
“Faço a parte escrita. Apanhar [os cagarros] ainda tenho um
pouco de medo, mas vou tentar um dia”, adianta, enquanto
regista as informações de um novo resgate, acrescentando
que já levou uma “bicada grande”.
Ainda não são 22:00 quando chega uma nova chamada,
desta vez para a freguesia da Feteira, onde Rúben encontra
uma antiga professora.
Conceição Codorniz aprendeu a gostar de cagarros com
o pai, já falecido, ainda antes de existir uma campanha de
sensibilização regional.
“Ele sempre protegeu os cagarros. Chegou a fazer buracos
ali atrás nas rochas para eles fazerem os ninhos”, conta.
Nesta altura do ano, o pai colocava um casaco por cima dos
cagarros quando os encontrava e libertava-os junto ao mar,
mas Conceição nunca chegou a aprender a fazê-lo e como
“eles têm um bico muito perigoso” optou por chamar a ajuda
dos vigilantes da natureza.
Admite que, antes de existir iluminação pública na rua onde
vive, se avistavam mais, mas ainda encontra muitos cagarros e,
quando não ouve o seu som tão característico, já estranha.
“Aqui à beira-mar ouvimos e quando não ouvimos parece
que não estamos na altura certa”, salienta.
O turno dos vigilantes da natureza só acaba, por volta da
01:00, mas, no dia seguinte, às 09:00, Rúben inicia uma nova
ronda, desta vez pela GNR, pela PSP e pelo posto de uma
empresa de seguranças privados no Porto das Pipas, onde
recolhe mais 20 cagarros, que foram deixados pela população,
dentro de caixas de cartão, na noite anterior.
Segue depois para o Cais da Figueirinha, onde os vai libertar, aproveitando a encosta do Monte Brasil, que protege
o local do vento.
“À noite eles têm tendência a voltar novamente para a
cidade, porque são atraídos pelas luzes. De manhã, dá tempo para eles irem até várias milhas fora da costa e, quando
anoitecer, eles já estão muito longe e já não são atraídos pelas
luzes”, justifica.
Um a um, os cagarros juvenis vão levantando voo, com
destino à costa sul-americana ou à costa oeste africana, mas é
“muito provável” que Rúben os volte a encontrar na próxima
Primavera.
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É verdade!…Vi no jornal!…
A leitura de livros antigos é, por vezes, fonte
preciosa de sentenças e ditos curiosos que nos
permite avaliar o ser humano e constatar que,
através dos séculos e da evolução – ou involução? – continua a ser sempre o mesmo.
Na “Corte na Aldeia” de Francisco
Rodrigues Lobo (Ed. Sá da Costa, 1959), diz
uma grande verdade: “Há alguns inocentes
que cuidam que senão pode mentir em letra
redonda.”
Certa ocasião, ouvi com espanto uma deputada de esquerda asseverar uma “verdade”,
porque lera na Internet! Tenho amigos – e não
são poucos – que a cada passo afirmam: “É
verdade!… Vi no jornal!”, como se o jornal
não pudesse enganar-se ou enganar-nos.
Certa ocasião, a emissora nacional (então

Que se pode enganar ou
deturpar a verdade, em letra de
forma, pode-se; e, também se
podem cozinhar notícias para
denegrir figura pública que não
convém à elite.
coordenada por Henrique Galvão) como não
tivesse dinheiro a sobejar e quisesse impressionar os ouvintes, realizou programa de
variedades em que aparecia um pianista inglês
que era, nem mais nem menos, o Maestro
João Nobre!
O programa era ao vivo. Os radiouvintes
acreditaram piamente no que ouviam e comentavam, admirados, a competência do célebre

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal
pianista “estrangeiro”.
Chegaram a pedir as músicas, nas casas de
especialidade!…
Como se vê, nem só em letra redonda se
engana; mas ainda há – e haverá – quem
acredite em tudo o que aparece na imprensa,
na rádio, na TV e… na Internet!
Bertrand Russell, em “A Conquista da
Felicidade”, afirma: “Há muitos jornalistas
que escrevem o que lhes mandam e não o que
pensam”, e acrescenta: “Se alguém perguntar
aos jornalistas americanos ou ingleses se
acreditam na política dos jornais em que trabalham, verificará, suponho, que uma pequena
minoria acredita; os restantes para ganharem
a vida, prostituem o seu talento ao servirem
adjectivos que julgam ser nocivos.”

O futuro espacial passa pelos nanossatélites
Quando os primeiros nanossatélites foram
lançados, foram vistos como brinquedos
espaciais, sem alguma utilidade. São muito
pequenos, cubos de dez centímetros de aresta
e um quilograma de massa. O mesmo desdém
aconteceu com os pesquisadores do INPE
Otávio Durão e Nelson Schuch que apostaram na ideia, arriscaram e empenharam-se
para o sucesso da missão. Eles mostraram-se
visionários...
O primeiro cubesat nacional, denominado
NanosatC-BR1, foi desenvolvido pelo INPE
e pela Universidade de Santa Maria (UFSM),
através de uma parceria que permitiu aos estudantes terem a supervisão de especialistas
do INPE e actuassem directamente em todas
as fases, iniciando com a especificação e
passando pelo desenvolvimento, montagem,
integração e testes, o lançamento do satélite
na órbita e a operação e recepção de dados.
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
também participou do projecto através da
estação terrena que possui em São José dos

O nanossatélite SPORT (...) tem
apenas 6 kg e a missão de
estudar os fenómenos
ionosféricos que podem afectar a
transmissão de ondas de rádio e
a precisão do sinal de GPS.
Campos (SP).
O NanosatC-BR1 foi lançado às 16h11
(horário de Brasília) de 19 de Junho de 2014,
da base de Yasny, na Rússia, pelo foguete
russo Dnepr, junto com outros 30 artefactos
de vários países.
Pouco depois, os primeiros sinais foram
recebidos pela equipa da estação terrena de
Santa Maria, onde também está localizado o
Centro Regional Sul (CRS) do INPE. Radioamadores de diversos países colaboraram com
o projecto confirmando a recepção de sinais
do nanossatélite.
Alguém pode pensar que esse satélite não
teve um objectivo prático além da capacitação

Estamos hoje em plena
III República, onde supostamente
vigora um Estado Democrático de
Direito, e onde, a cada momento, os nossos políticos mostram o
seu orgulho em face de sermos
um Estado independente e com
fronteiras quase permanentes há
já muitos séculos.
pergunta: como é que se policia o uso desse
poder, quando é usado contra as pessoas e
não a seu favor?
Não creio que Edward Snowden tenha dado
uma resposta concreta a esta sua pergunta,
mas eu posso fazê-lo: simplesmente não
policia porque não é possível conseguir tal
por parte dos cidadãos.

Segundo Manuel
António
Pina
(JN/26/01/2012, pág.48),
a “Antena 1” terminou a
rubrica “Este Tempo” após
ter transmitido a crónica
de Pedro Rosa Mendes criticando o servilismo
do Governo face ao regime de Luanda”…
Que se pode enganar ou deturpar a verdade, em letra de forma, pode-se; e, também se
podem cozinhar notícias para denegrir figura
pública que não convém à elite.
Em letra de forma, em canção, imagens
e palavras, pode-se aniquilar a reputação de
quem não nos agrada – na política, na economia, e até na vida artística…
Pode-se, e faz-se frequentemente…

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil

de recursos humanos para a área espacial, o
que, realmente, foi um dos objectivos, mas esse
cubesat também teve uma missão científica
que é o estudo de distúrbios na magnetosfera, principalmente na região da Anomalia
Magnética do Atlântico Sul – a famosa SAMA,
na sigla em inglês – e do sector brasileiro do
Eletrojacto Equatorial Ionosférico.
E não pára aí; tem experimento tecnológico
também. O NanosatC-BR1 testa circuitos
integrados resistentes à radiação projectados
no Brasil, para utilização em futuras missões
de satélites nacionais de maior porte.
O cubesat possui três cargas úteis: um magnetómetro para utilização dos seus dados pela
comunidade científica; um circuito integrado
projectado pela Santa Maria Design House
da UFSM; e o hardware FPGA, que deve
suportar as radiações no espaço em função
de um software desenvolvido pelo Instituto
de Informática da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Em Junho passado, o NanosatC-Br1 com-

O que se dizia e o que se faz...
Teve há dias lugar a mais recente edição da
Web Summit em Portugal, que se materializou
num indiscutível êxito. Raros serão os países
que não desejariam ter no seu seio uma tal
realização. Entre nós, porém, lá sobreveio
aquela faceta minimizadora de tudo o que
possa servir o fortalecimento da imagem
do País. É uma velha característica cultural,
objectivo corolário do modo invejoso de estar
na vida que sempre nos acompanhou.
Como se sabe, a abertura deste certame
operou-se através da intervenção do norteamericano Edward Snowden, hoje a viver
na Rússia, depois de ter exposto ao mundo o
que, fingindo-se desconhecer, foi sempre um
dado adquirido: as empresas e os governos
estão alinhados numa situação complexa,
que se materializa numa perigosa concentração de poder. De modo que colocou esta

SEM IGUAL

pletou cinco anos em órbita e ainda funcionando,
muito além de qualquer
expectativa optimista.
O sucesso do NanosatCBr1 impulsionou outras
missões brasileiras usando nanossatélites,
como o SPORT, uma parceria com a agência
espacial norte-americana (NASA), o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e várias
universidades dos Estados Unidos.
O nanossatélite SPORT (Scintilation
Prediction Observations Research Task)
tem apenas 6 kg e a missão de estudar os
fenómenos ionosféricos que podem afectar
a transmissão de ondas de rádio e a precisão
do sinal de GPS. As portas estão abertas para
muitas missões.
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
Mais interessante que tudo o que Snowden
agora nos repetiu foi a completa ausência de
políticos portugueses durante esta intervenção do norte-americano. Este acontecimento
trouxe-me ao pensamento um velho e histórico episódio passado durante a II República,
mais concretamente a 2 de Maio de 1945, dois
dias depois do suicídio de Hitler em Berlim.
Malgrado ser Portugal um país neutral, a
bandeira de Portugal foi colocada a meia
haste. Bom, a oposição do tempo fez disto
uma verdadeira prova de que Salazar seria,
afinal, um verdadeiro nazi!!
Pois, estamos hoje em plena III República,
onde supostamente vigora um Estado
Democrático de Direito, e onde, a cada
momento, os nossos políticos mostram o
seu orgulho em face de sermos um Estado
independente e com fronteiras quase per-

manentes há já muitos
séculos. A verdade é que
essa independência, para
mais depois de tudo quanto Trump se determinou
já a dizer sobre a OTAN
e sobre a União Europeia – e como nós
somos profundamente europeístas!...– não
foi suficiente para nos libertar das amarras
norte-americanas e ver os nossos políticos
presentes, naturalmente, num certame que
se realizou em Portugal na sua totalidade.
De facto, aos nossos políticos não falta
coragem, a não ser quando imaginam que o
nosso real “líder” possa não gostar. Quem
se não recorda do que se disse e fez com
os Skripal, e do silêncio que se seguiu ao
homicídio bárbaro de Kashoggi. Enfim, uma
maravilha!!!
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saúde e ciência

Farmacêuticos preocupados com
Hospital de Gaia com nova
falta de avaliação de medicamentos aplicação para controlar Consulta
inovadores nos hospitais
do Viajante em tempo real
A bastonária da Ordem
dos Farmacêuticos manifestou-se sexta-feira (15)
abismada com o resultado de
um estudo que demonstra que
cerca de 70% dos hospitais
não medem os resultados dos
medicamentos inovadores.

“Temos de ter dados objectivos sobre o valor que a
inovação produz. E precisamos de recursos humanos e
de pessoas bem treinadas”,
defendeu a bastonária dos
Farmacêuticos, recordando
as insuficiências de pessoal

Num debate no Fórum do
Medicamento, que ocorreu
em Lisboa na passada sextafeira, Ana Paula Martins disse
ter ficado “muito preocupada”
com o facto de grande parte
dos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde não medir
os resultados dos medicamentos inovadores que são
aplicados.
“Isso preocupa-me bastante e deixou-me abismada. Em
70% não temos os resultados
dos medicamentos inovadores que aprovamos com tanto
esforço”, afirmou a representante dos Farmacêuticos
durante o debate no Fórum
do Medicamento.
Ana Paula Martins lembrou
que na avaliação prévia dos
medicamentos há “cuidados
enormes” com a efectividade
e eficácia dos novos fármacos,
que devia continuar depois
de serem introduzidos nos
hospitais e quando começam
a ser tratados os doentes.

no SNS, nomeadamente ao
nível das farmácias hospitalares.
Também o presidente da
associação que representa
a indústria farmacêutica se
manifestou surpreendido com
a falta de avaliação de eficácia
por parte dos hospitais.
O presidente da Apifarma,
João Almeida Lopes, manifestou ainda preocupação com as
“barreiras criadas dentro” dos
próprios hospitais antes de
submetidos à Autoridade do
Medicamento os pedidos de
autorização para medicamentos inovadores.
“Não faz sentido criar
barreiras dentro das unidades
de saúde. Leva a atrasos e a
falta de equidade. Sou levado
a pensar que essas barreiras
são criadas por falta de financiamento”, afirmou no Fórum,
que decorreu em Lisboa.
Apenas 30% dos hospitais
fazem uma avaliação dos
resultados do uso de medi-

camentos inovadores e esse
acompanhamento é feito
sobretudo pelos dados dos
consumos e não do ponto de
vista de melhoria do estado
de saúde.
O estudo sobre acesso
a medicamentos em meio
hospitalar, que sexta-feira
foi apresentado, indica que
em 70% dos hospitais do
Serviço Nacional de Saúde
(SNS) que foram inquiridos
não são monitorizados sistematicamente os resultados
das novas terapêuticas depois
de introduzidas.
“Após a introdução de
uma nova terapêutica, 61%
das instituições não possuem
nenhum mecanismo de reavaliação dos resultados”, refere
o Índex Nacional do Acesso
ao Medicamento Hospitalar.
Entre os 30% de unidades
que indicaram fazer sistematicamente esse acompanhamento, a maior parte realiza
a monitorização pelo número
de doentes abrangidos.
Mesmo nos dados que
os hospitais comunicam à
Autoridade do Medicamento
– Infarmed – sobre novos medicamentos, apenas em 21%
das unidades é transmitida
informação sobre os resultados de efectividade dos novos
tratamentos.
Os medicamentos inovadores são, ainda assim,
submetidos sempre a uma
avaliação prévia de eficácia
e efectividade, mas a análise
que é feita neste estudo, através de inquérito aos hospitais,
incide na monitorização dos
resultados depois de introduzidos novos medicamentos
considerados inovadores e
administrados aos doentes.

Governo quer consultório dentista em todos
os Agrupamentos de Centros de Saúde
O Governo quer equipar todos os
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS)
do país com consultórios dentistas até ao final
desta legislatura, uma medida existente em
89% da rede, disse sexta-feira (15) a ministra
da Saúde.
Em declarações aos jornalistas, depois de
inaugurar um consultório dentista no Centro
de Saúde de Valbom, concelho de Gondomar,
Marta Temido referiu que actualmente
Portugal tem “105 consultórios de saúde oral
nos cuidados de saúde primários”, algo que
quer “aumentar”.
“A aposta na saúde oral tem sido uma
marca da acção governativa da anterior
legislatura que vai perdurar na actual legislatura. A par do cheque dentista, temos feito
a aposta nos cuidados de proximidade, nos
centros de saúde. Temos 80% dos nossos
Agrupamentos de Centros de Saúde com
respostas de saúde oral e 40% dos nossos
concelhos com respostas de saúde oral. O
objectivo é a cobertura integral nesta legislatura”, anunciou a governante.
O modelo inaugurado está a ser replicado em outros centros de saúde do país,
traduzindo-se numa parceria da tutela com
as Câmaras Municipais, às quais cabe equi-

par o consultório, ficando para a Autoridade
Regional de Saúde (ARS) local a tarefa de
afectar os recursos humanos necessários.
Para equipar um consultório, Marco
Martins estima um investimento de cerca de
40 a 45 mil euros.
“Temos de contar com os nossos parceiros.
Os Municípios têm tido um papel essencial de
grande generosidade e compreensão de que
este é o tema mais sensível para a vida das
pessoas”, completou a ministra da Saúde.
Já à margem da sessão, a governante
também abordou o tema das juntas médicas
que tem estado na ordem do dia devido a
registo de atrasos, admitindo que “não existe um tempo médio” de resposta e que “há
assimetrias entre regiões”.
“Temos mais de 250 médicos a fazer
juntas médicas neste momento. As juntas
médicas complexificaram-se em função dos
benefícios associados e exigem um trabalho
mais complexo e mais moroso. Estamos a
analisar o processo com os presidentes das
ARS mais afectadas no sentido de desenhar
medidas que permitam reforçar a resposta.
Todos os atrasos são uma grande preocupação
para nós porque afectam a vida das pessoas”,
afirmou Marta Temido.

A utilização de uma nova ferramenta
– Microsoft Teams – permite ao Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
ser o “único do país a monitorizar em tempo
real” a Consulta do Viajante, permitindo uma
“melhoria contínua” do serviço.
A partir do momento em que o viajante
se inscreve na consulta, através da página
online da unidade hospitalar, faz-se um
acompanhamento contínuo
do mesmo até ao seu regresso a Portugal, explicou
à Lusa o responsável pela
equipa multidisciplinar da
Consulta do Viajante, Tiago
Teixeira.
Esta ferramenta do
Office 365, fruto de uma
parceria entre a Serviços
Partilhados do Ministério
da Saúde (SPMS) e a Microsoft, foi apresentada durante a WebSummit, em Lisboa,
a 6 de Novembro.
O infecciologista adiantou que esta aplicação está “focada no viajante” e nas suas
necessidades, tendo desde Setembro, altura
em que foi implementada, sofrido já diversas
alterações com base nas suas sugestões.
A título de exemplo, Tiago Teixeira referiu
que uma das utentes, aquando do preenchimento de um formulário de satisfação, assinalou que, por falta da indicação do local da
consulta, foi para outro polo do hospital.
“A partir dessa informação, colocamos
sempre no e-mail de confirmação de marcação de consulta a localização GPS e, desta
forma, não voltamos a repetir este erro”,
frisou.

Dizendo que a “satisfação” do utente é o
mais importante, Tiago Teixeira deu como
outro exemplo o facto de uma utente ter criticado o facto de querer desmarcar a consulta
agendada e não conseguir, dado o telefone
estar sempre ocupado.
Agora, contou, a desmarcação é sempre
feita por e-mail, sendo mais fácil e mais rápido, permitindo à equipa ter imediatamente
acesso a esse dado.
Isto permite-nos estar sempre ao corrente das necessidades dos utentes, ressalvou.
Além destas sugestões, a
ferramenta permite recolher
uma série de dados relativos
ao viajante, nomeadamente se
ficou doente durante o período
em que esteve fora do país, se
sim quanto tempo e de que
forma, informações úteis para a equipa rever
a sua actuação, disse.
Desta forma, Tiago Teixeira salientou
que conseguem monitorizar onde aconteceram grande parte das ocorrências e de que
natureza foram.
“O viajante tem presença e voz em todo
este processo”, vincou.
Sem lista de espera, o médico revelou que,
diariamente, são feitas entre cinco a seis consultas, sendo a experiência global dos utentes
positiva, tanto que a maioria recomendaria
este serviço, baseando-se em dados obtidos
nos inquéritos de satisfação.
Na Consulta do Viajante o utente é informado sobre medidas preventivas ou curativas
a adoptar antes, durante e depois da viagem,
em função do destino.
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Livro de receitas e histórias luso-havaianas tem nova edição
O livro “A Portuguese-Hawai’in Kitchen”, escrito pela lusodescendente Wanda Adelaide Adams, foi reeditado com novas
histórias e receitas da culinária portuguesa no Havai, onde a
influência dos emigrantes lusos continua a ser sentida.
Wanda Adams, que demorou 10 anos a fazer a pesquisa
para a edição original, decidiu
escrever uma nova versão do
livro depois de descobrir mais
receitas de lusodescendentes
no Havai e novas histórias
de ‘chefs’ que apreciam a
cozinha portuguesa, incluindo
o lusodescendente George
Gomes Jr.
“Aprendi novas formas de
fazer velhas receitas e descobri algumas ligações entre receitas portuguesas e pratos daqui”,
disse à Lusa a autora, cuja família emigrou da Madeira para
o Havai no final do século XIX para trabalhar nas plantações
de cana do açúcar.
Uma das novas histórias foi contada por George Gomes Jr.,
‘chef’ executivo do hotel Royal Kona Resort e único ‘chef’
lusodescendente que se conhece no arquipélago, que encontrou
uma versão antiga de escabeche em Tóquio.
“Isso coube bem na história cultural: crê-se que foram os
missionários portugueses a ensinar os japoneses a fritar, o que
deu origem à tempura”, explicou Wanda Adams.
O novo capítulo escrito para esta reedição adiciona também
receitas e histórias do ‘chef’ francês George Mavrothalassitis,
que visitou Portugal com a mulher e ficou impressionado com
os pastéis de Belém.
“Tornou-se claro que os pastéis que fazemos no Havai têm
raízes portuguesas”, afirmou a autora.
Adams também achou interessante “perceber o que um francês orgulhoso tinha a dizer sobre a cozinha portuguesa”, tendo
ele considerado que tudo dependia, tal como a cozinha provençal, da elevada qualidade e frescura dos ingredientes.
“É simples, mas é difícil fazer bem o simples”, sublinhou

Wanda Adams.
A autora incluiu ainda receitas e histórias da artista Sandy
Tsukiyama, uma nipo-americana que tem ligações familiares
ao Brasil, fala português fluente e ensinou Adams a fazer
feijoada e pão de queijo.
“Sou historiadora e tenho um grande interesse por questões
culturais. Não me importam tanto as receitas quanto as histórias por detrás delas”, referiu, acrescentando: “Os portugueses
adoram contar histórias e partilhar as suas famílias e as suas
culturas. Podemos ser insulares e relutantes, mas quando se
faz as perguntas certas a resposta demora uma hora”.
A maioria das receitas do livro é de cozinha caseira,
transmitidas por luso-americanos mais velhos que Adams
foi entrevistando ao longo dos anos. “Quando encontrava um
português mais velho ou ouvia falar de um tentava falar com
ele e perguntava sobre a vida familiar, que comida faziam”,
lembrou.
Wanda Adams explicou que a sua intenção foi mostrar novas
facetas da cozinha portuguesa no Havai, onde considera que
a influência lusa deveria ser mais proeminente. “Penso que a
cozinha portuguesa é subestimada”, considerou.
Um exemplo disso é o desconhecimento que existe acerca
de pratos portugueses típicos, como o caldo verde. “Um prato

que toda a gente acha que é o mais português possível é sopa
de feijão vermelho”, disse a autora, observando: “Quando
vão a Portugal, acham que se pedirem sopa portuguesa vai
ser aquela, mas ninguém sabe do que estão a falar”.
Linguiça, bacalhau e bola doce são os outros alimentos
tipicamente associados à cozinha portuguesa no Havai,
algo que Wanda Adams gostaria de ver alargado, tal como
o conhecimento sobre a herança histórica que sobretudo os
madeirenses têm no arquipélago.
“A pergunta número um que me fazem nos eventos é o
que é que os portugueses estão a fazer no Havai”, afirmou
Adams, reconhecendo que “muitas pessoas não têm sequer
conhecimento de que há ilhas portuguesas no Atlântico”,
apesar de já terem ouvido falar da Madeira.
Com 68 anos, Wanda Adelaide Adams começou a explorar a sua herança étnica já em adulta, quando descobriu na
Sociedade Genealógica Portuguesa do Havai a história dos
seus bisavós. “Pela primeira vez na minha vida senti-me realmente orgulhosa de ser portuguesa e senti que éramos um
povo esquecido no Havai”, disse.
“A Portuguese-Hawai’in Kitchen”, ou “Uma Cozinha LusoHavaiana”, foi editado pela Mutual Publishing em 2014, e
reeditado, com versão alargada, este mês.

Do Bidonville à Casa de Portugal, a história da emigração lembrada em Champigny
“Um orgulho”, “uma maravilha”, “algo formidável”
é assim que portugueses
e franceses qualificam a
recém-inaugurada Casa de
Portugal que sábado (16)
reuniu dezenas de pessoas
em Champigny-sur-Marne,
cidade onde a emigração
nacional conheceu um dos
seus capítulos mais trágicos.
“Esta casa tem o mesmo
aspecto que na altura. Era
uma casa que conhecíamos
quando íamos e vínhamos
do Bidonville, passávamos
sempre por aqui. Ver isto
assim é um orgulho”, contou
Valdemar Francisco, que chegou a Champigny-sur-Marne
em 1960, em declarações à
agência Lusa.
Tal como este português,
muitos outros foram chegando a esta cidade nas imediações de Paris e começaram,
aos poucos, a construir um
bairro de lata que existiu até 1980. No sábado,
a Associação Portuguesa
Socio-Cultural & Recreativa
(APSCR) de Champigny
inaugurou a sua nova sede,
numa casa cedida pela autarquia e inteiramente renovada
pela associação.
Nesta ocasião de festa,
não deixou de ser lembrado o
percurso difícil da comunidade portuguesa que construiu
uma relação “especial” com
a contraparte francesa.
“O que torna a nossa rela-

ção especial com a comunidade portuguesa é que desde
há 50 anos continuamos a ter
esta solidariedade uns com os
outros. Muitos portugueses
ficaram aqui, constituíram
família e querem perpetuar
a sua cultura, havendo várias
associações que mostram isso

É formidável ver agora esta
casa, porque o Bidonville era
uma coisa dramática”, disse
a antiga professora, contando
que a própria escola até 1975
também era numa barraca.
“Uma vez caiu-me o telhado da sala em cima.
Fizemos greve durante três

mesmo”, indicou o autarca
de Champigny, Christian
Fautré.
Chegado à cidade em 1980,
este eleito local ainda se lembra do fim do Bidonville e
das condições que chocavam
a sociedade francesa. Algo
vivido de perto por Nicole
Perron.
“Eu e o meu marido fomos professores na escola
do Bidonville durante 20
anos e isso criou laços muito
fortes [com a comunidade].

meses e até enviamos tijolos
à Assembleia Nacional para
nos ajudarem”, lembrou ainda
Nicole Perron.
Uma das maiores ajudas
veio de Louis Talamoni,
autarca de Champigny-surMarne entre 1950 e 1975 e
também senador, que começou por mandar instalar luz
e saneamento no Bidonville.
Também as fotografias de
Gérald Bloncourt, algumas
delas escolhidas pela sua
viúva para serem expostas na

Casa de Portugal, mostraram
a realidade de quem vivia
nessas condições.
Muitas melhorias começaram a ser feitas pelos próprios
portugueses. “Tenho boas
recordações, mas vivia-se
com algumas dificuldades.
Eram barracas, é verdade,

mas o meu pai cimentou tudo
e não andávamos no meio da
lama. Quando cheguei aos 18
anos, tirei a carta de camião
e ainda ajudei a levar pedra
para que os caminhos fossem
mais limpos”, contou Manuel
Simões Marques que chegou
ao Bidonville com 13 anos e
já está há 58 anos instalado
em França.
Para Manuel Simões
Marques a Casa de Portugal
é “uma maravilha”. A obra
custou entre 250 a 300 mil
euros, com uma parte a vir
do financiamento local e da
solidariedade dos empresários e trabalhadores portugueses que doaram materiais
e mão de obra para concluir
a renovação em cerca de um
ano, sem ajudas do Estado
português.
“O Estado português tem
vindo a aumentar o apoio
para as associações, esses
apoios, de facto, não são
para obras. Mas são para as

actividades associativas. No
ano passado foram ajudadas
cerca de 90 associações com
mais de 700 mil euros. No
concurso deste ano, que está
aberto até Dezembro, prevêse que ainda sejam mais
associações e que haja mais
dinheiro”, disse a secretária
de Estado das Comunidades
Portuguesas, Berta Nunes,
que marcou presença e discursou nesta inauguração.
Também uma delegação de
Alpiarça, cidade geminada
com Champigny-sur-Marne,
esteve na inauguração.
Christian Fautré considera
que é “uma pena” que não
tenha havido mais ajudas de
Portugal. “Ouvi os discursos da parte portuguesa que
reconhecem a importância
deste sítio, é algo simbólico.
Eu não sei porque é que não
foi dado nada, mas acho que
uma pequena ajuda financeira
fez falta”, disse o autarca
francês.
Muitos portugueses que
estiveram na celebração,
preferiram não falar com a
Agência Lusa sobre as suas
vivências quando ali chegaram nos anos 60 e 70.
“Hoje já não é difícil [falar], mas naqueles tempos
era. Foi preciso meio século
para as coisas evoluírem”,
disse Valdemar Francisco,
também dirigente associativa
e empenhado em manter viva
a memória do Bidonville de
Champigny.
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Autarcas de Trás-os-Montes e dignitários locais no
38.º aniversário do rancho Transmontano de Toronto
neste grupo, dirigindo votos de parabéns aos seus elementos e
Numa actuação surpresa, escutou-se o fado pela voz de
responsáveis além de deixarem também algumas ofertas.
Fábio Ourique, vindo dos Açores, com o fadista a ser acomO público, composto por elementos do Transmontano, fa- panhado à guitarra por Hernâni Raposo e à viola por Valdemar
Conhecido em Toronto e arredores simplesmente por “o
Transmontano”, dado ser o único representante da região de miliares e amigos, escutaria ainda o cônsul-geral de Portugal Mejdoubi.
Pouco depois, o artista
Trás-os-Montes no Canadá, o Grupo Folclórico Transmontano,
convidado para essa noide seu nome oficial, celebrou no sábado (17) o 38.° aniversário
te, Luís Pedreira, vindo de
num convívio que contou com a participação de convidados
Montalegre, viria a dar um
de autarquias regionais, a par da representação consular e
cunho divertido à festa ao
política local.
convidar o público a dançar
ao som de êxitos que ultimamente não se têm ouvido
por estas paragens, ainda que
se mantenham bem vivos na
memória como o comprovou o
coro formado pela assistência
e que com ele cantou muitos
deles.
A festa atingiu o seu auge
com a actuação do rancho
aniversariante, que ao longo
de cerca de meia hora divertiu
o receptivo público com uma
selecção de modas extraídas
Com a radialista Fátima Martins como mestre-de-cerida etnografia transmontana.
mónias, a noite teve início com a interpretação dos hinos do
em Toronto, Rui Gomes; o presidente da Casa das Beiras,
Apesar das dificuldades que o grupo tem atravessado para
Canadá e de Portugal na voz da jovem Tânia Barbosa.
Ao longo da noite passaram pelo pódio vários oradores, Bernardino Nascimento; o presidente da Casa da Madeira, Luís se manter vibrante, Ana Costa
alguns dos quais receberam medalhas comemorativas das mãos Bettencourt; e o conselheiro permanente das Comunidades considera que o Transmontano
da presidente do rancho aniversariante, Ana Costa, a começar Madeirenses, José Rodrigues; tecerem, cada um à sua maneira, está em vias de recuperação,
pela recentemente reeleita deputada federal pelo distrito de elogios à longevidade do grupo e à perseverança da presidente embora reconheça que é uma
tarefa extremamente difícil
Davenport, Julie Dzerowicz, ali presente para congratular o e dos membros em levar avante a sua missão.
nos dias que correm, face
grupo.
a uma comunidade a enveEscutar-se-iam igualmente
lhecer.
os Presidentes das Câmaras
A fechar o serão Luís
Municipais de Valpaços,
Pedreira subiu novamente
Boticas e Montalegre, respecao palco, pelo que foi com
tivamente Amílcar Almeida,
música, alegria e baile que se
Fernando Queirós e Orlando
deu por terminada esta festa
Alves, que aqui se deslocaram
comemorativa do aniversário
para assistir e participar nesta
do rancho que ao longo de 38
efeméride.
anos tem vindo a preservar, a
Os três viriam a expressar
promover e a divulgar os usos
unanimemente o seu orgulho
e costumes da região de Tráspor verem tão bem representaos Montes em Toronto.
das as tradições das suas terras
Por João Vicente
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45 anos do CCPM:

Celebrações arrancaram com cerimónia do hastear da bandeira
Por João Vicente
Activo desde 1974, o Centro Cultural Português de
Mississauga (CCPM) está a comemorar o seu 45.º aniversário,
efeméride cujos festejos abrangem dois fins-de-semana e que
começaram no domingo (17) com a cerimónia do hastear da
bandeira e vão culminar com um Porto de Honra e jantar de
gala marcado para o próximo sábado (23).

Tal como em anos anteriores, viriam a acorrer ao CCPM
Os Mexe Mexe, encabeçados por Henrik Cipriano, fizeram
cerca de 300 sócios, muitos dos quais aproveitaram a ocasião jus ao nome e puseram toda a gente a mexer enquanto o rancho
para pôr as quotas em dia e usufruir assim de tudo quanto folclórico do CCPM se ia preparando para a sua actuação.
esta instituição luso-canadiana tem para oferecer, incluindo,
O grupo, que retrata a etnografia de várias regiões de
nesse dia, um almoço gratuito servido em estilo de bufete Portugal através não só dos seus trajes e músicas mas também
seguido da actuação da banda
Mexe Mexe e do Rancho da
casa.

Antes, porém, o mestre-decerimónias Gilberto Moniz
reconheceu a presença do preNa manhã de domingo, pouco passava das 10h00 da sidente da Luso-Canadian Charitable Society, Jack Prazeres,
manhã quando frente à sede da colectividade cerca de duas e do presidente da Casa das Beiras, Bernardino Nascimento,
dezenas de pessoas se juntaram para assistir ao desfraldar que ali se deslocaram para congratularem o CCPM e deixarem
lembranças.
dos estandartes.
Tony Silveira interpretou os hinos do Canadá e de Portugal
enquanto elementos da Direcção do clube faziam subir as
bandeiras nacionais nos mastros, a par dos padrões do CCPM
e da cidade de Mississauga.
Formado em torno da celebração dos ritos religiosos, numa
altura em que ainda não havia uma igreja portuguesa em
Mississauga, o CCPM passou a direccionar a sua actividade
cada vez mais para os campos social, desportivo e cultural à
medida em que as igrejas dedicadas à crescente comunidade
portuguesa foram surgindo.
Actualmente, esta história é recordada por ocasião do
aniversário do clube através da celebração de uma missa
dominical na sede, cuja homilia mais uma vez ficou a cargo
do monsenhor Eduardo Resendes.

do espírito alegre e energético que transmite através das suas
actuações, viria a conquistar fortes aplausos de um público
apreciativo dos seus talentos.
Por fim, os Mexe Mexe voltaram ao palco para dar por
encerrada esta primeira fase de comemoração do aniversário,
proporcionando mais uma dose de boa disposição e música
para dançar.
Para além do jantar de gala de aniversário, marcado para
sábado (23), o CCPM tem ainda uma outra realização de destaque para o fim-de-semana seguinte, altura em que será palco
para uma festa de angariação de fundos para ajudar a bebé Eva
Batista, que sofre de Atrofia Muscular Espinal (AME) e cujo
potencial tratamento para combater esta condição degenerativa
custa cerca de 2,8 milhões de dólares.
Com um milhão de dólares angariados, os esforços continuam e o evento marcado para dia 29 deste mês inclui uma
noite de fado com a participação de Clara Santos, Manuel
Silva, Teresa Santos, Luiz Ferraz, Jennifer Bettencourt e Dina
Maria, e o sorteio de uma viagem a Portugal.
A família tem também uma página no portal GoFundMe onde
o público pode fazer donativos: tinyurl.com/evastrong.
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cplp – lusofonia

Guiné Equatorial precisa de formação para atrair turistas dos outros países lusófonos
O vice-ministro do Turismo e Promoção Artesanal da Guiné
Equatorial admitiu sexta-feira (15) que os trabalhadores do
sector do turismo ainda não estão preparados para atentar
turistas portugueses, mas defendeu necessidade de formação
para atrair mais hóspedes da comunidade lusófona.
“A Guiné Equatorial aderiu a diferentes idiomas, temos o
espanhol, o francês, e também aderimos ao português, mas
estamos a fazer todos os esforços possíveis para que os empregados do sector hoteleiro e da restauração se adaptem à
língua portuguesa e possam receber os turistas portugueses
sem nenhum problema”, afirmou Prudencio Botey Sobole.
O vice-ministro do Turismo e Promoção Artesanal da
Guiné Equatorial falava à agência Lusa no encerramento da
X Reunião de ministros do Turismo da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu sexta-feira na
cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo.
O governante disse que o país, que aderiu à CPLP em 2014,
tem uma “demanda muito forte” de turistas chineses, norteamericanos e de outros destinos, mas está a “convidar” outros
países e, mais concretamente, os que falam o português.
Integram ainda a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste.
Actualmente, o vice-ministro indicou que existem cinco

Na declaração final da X Reunião de ministros do Turismo
da CPLP foi assumido pelos Estados-membros a vontade
política de promover em conjunto o espaço da organização
como destino turístico internacional.
Além da promoção turística internacional do território, os
ministros também apelaram à dinamização do turismo entre
os nove Estados-membros, passando pelo fortalecimento
das relações.
Na reunião da passada sexta-feira estiveram presentes
ministros, vice-ministros e secretários de Estado do sector
do Turismo dos países que integram a CPLP, com excepção
do Brasil - que assumiu até agora a presidência do grupo do
Turismo da organização, que passa a ser liderado por Cabo
Verde - e de Moçambique.
O encontro serviu ainda para aprovar o plano de acção 20192021, na área do Turismo na CPLP, que entre outros aspectos
prevê incentivar a adopção, pelos governos, associações e
empresas do sector dos Estados-membros, da convenção para
a Ética no Turismo, da Organização Mundial do Turismo.
Prevê ainda apoiar a promoção do combate à exploração
“A questão dos voos também está a ser resolvida, actu- de crianças e adolescentes no sector do turismo nos Estadosalmente há cinco voos semanais ao país e isto anima muito membros ou promover a concertação entre os países da CPLP
os turistas para que nos possam visitar”, terminou o vice- para troca de experiências sobre o processo de certificação
de praias.
ministro.

voos semanais para o país e que em quase todos eles existem
turistas.
Afirmando que a Guiné Equatorial “está aberto ao turismo”,
Prudencio Botey Sobole recordou ainda que o país assinou
recentemente a autorização para emissão de vistos online,
esperando, com isso, ajuda para receber mais turistas.

Autarca de Cabo Verde pede apoio da CPLP na
candidatura do Fogo à UNESCO
O Presidente da Câmara
cabo-verdiana de São Filipe
apelou sexta-feira (15) ao
apoio da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP) no processo de candidatura da ilha do Fogo,
juntamente com a do Maio,
à Reserva da Biosfera da
UNESCO.

Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura).
“Estamos conscientes da
responsabilidade, mas também esperançosos com a
ainda maior visibilidade que
a ilha terá e com as enormes
vantagens do trabalho em
rede e do efeito de partilha
e de promoção do nosso

A p o s i ç ã o d e J o rg e
Nogueira foi assumida na
abertura da X Reunião de
Ministros do Turismo da
CPLP, que decorreu sexta-feira na cidade de São Filipe, na
ilha cabo-verdiana do Fogo,
precisamente um mês depois
de o Governo cabo-verdiano
ter apresentado as fichas de
candidatura na UNESCO
(Organização das Nações

território com as demais reservas da Biosfera”, destacou
o Presidente da Câmara de
São Filipe, capital da ilha
do Fogo.
Actualmente, segundo informação oficial da
UNESCO, estão inscritas na
Rede Mundial de Reservas
da Biosfera um total de 11
reservas portuguesas.
“Como é evidente, não

poderia deixar de aproveitar
esta oportunidade de pedir
toda a colaboração das demais
Reservas dento da CPLP”,
apelou Jorge Nogueira, mostrando-se “convicto” da aprovação da candidatura.
O Parque Natural da Ilha
do Fogo, com 8.469 hectares
e um ponto máximo, no pico
do vulcão, de cerca de 3.000
metros de altitude, é o maior
destaque daquela ilha caboverdiana.
“É um poderoso e insubstituível recurso turístico”,
sublinhou o autarca de São
Filipe, destacando a flora
existente na ilha.
O Presidente da Câmara
recordou que “das 82 espécies
endémicas de plantas superiores existentes em Cabo Verde,
37 estão na ilha do Fogo”.
O Ministério de Agricultura
e Ambiente de Cabo Verde,
através da Direção Nacional
do Ambiente, submeteu em 14
de Outubro as fichas de candidatura da Reserva da Biosfera
das Ilhas do Maio e do Fogo à
UNESCO, em Paris, processo
que contou com o apoio técnico de Portugal.
Os resultados desta candidatura serão conhecidos no

mês de Junho de 2020.
Segundo informação do
Governo, com a esperada
classificação como reservas
da biosfera das ilhas do Maio
e Fogo, Cabo Verde “pretende
ser reconhecido internacionalmente pelo seu compromisso
para com o Desenvolvimento
Sustentável”.
E, em simultâneo, “utilizar
a ‘certificação’ internacional
da UNESCO como veículo
de autopromoção, e criação
de oportunidades de desenvolvimento socioeconómico,
em particular no sector do
turismo sustentável, na conservação e uso sustentável de
recursos naturais, culturais,
históricos e patrimoniais”,
acrescentou.
O conceito das Reservas da
Biosfera, refere informação
anterior do Governo caboverdiano, “implica o envolvimento directo e apropriação
por parte das comunidades e
demais actores relevantes”,
devendo ser “utilizado como
um mecanismo para guiar e
reforçar projectos que visem
a melhoria da qualidade de
vida das populações e assegurar a sustentabilidade
ambiental”.

Ministros do Turismo assumem
vontade de promoção conjunta
de território da CPLP
Os Estados-membros da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP) assumiram sexta-feira (15)
a vontade política de promover em conjunto o espaço
daquela organização como destino turístico internacional.
A mensagem consta da declaração final da X Reunião de
ministros do Turismo da CPLP, que decorreu no passado
dia 15 na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do
Fogo, e que além da promoção turística internacional
do território também apelou à dinamização do turismo
entre os nove Estados-membros.
O objectivo, explicou no final o ministro do Turismo
e dos Transportes de Cabo Verde, que presidiu à reunião,
passa pelo fortalecimento das relações entre os Estadosmembros, como forma de garantir a promoção conjunta
do espaço da CPLP nos mercados internacionais.
“Ir juntos [na promoção internacional]. Porque há
mercados emissores que nós todos concorremos e queremos mostrar esta diversificação, em cada país, e que
há essa complementaridade entre os países da CPLP”,
destacou o governante.
Internamente, o objectivo passa por uma maior mobilidade dentro da CPLP: “Para termos turistas nos nossos
países membros”.
O encontro serviu ainda para aprovar o plano de acção
2019 – 2021, na área do Turismo na CPLP, que entre outros aspectos prevê incentivar a adopção, pelos governos,
associações e empresas do sector dos Estados-membros,
da convenção para a Ética no Turismo, da Organização
Mundial do Turismo.
Prevê ainda apoiar a promoção do combate à exploração de crianças e adolescentes no sector do turismo
nos Estados-membros ou promover a concertação entre
os países da CPLP para troca de experiências sobre o
processo de certificação de praias.

Há “luz ao fundo do túnel” para acordo de mobilidade na CPLP – secretário-executivo
Representantes dos Estadosmembros da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (CPLP) encontram-se em Janeiro para preparar o
texto final de um acordo de mobilidade, com o secretário-executivo a
assumir que “há uma luz ao fundo do
túnel” para esse entendimento.
A posição foi assumida por
Francisco Ribeiro Telles, questionado pela Lusa no encerramento da
X reunião de ministros do Turismo
da CPLP, que decorreu sexta-feira
(15) na cidade de São Filipe, na ilha
cabo-verdiana do Fogo.
“Não queria ser demasiado optimista em relação a isso [acordo
sobre mobilidade na CPLP], mas

há uma luz ao fundo do túnel”,
afirmou o secretário-executivo da
organização.
Segundo Francisco Ribeiro Telles,
a última reunião técnica para preparar o texto do acordo aconteceu em
finais de Outubro e foi “bastante
produtiva”.
“Onde se avançou significativamente em determinadas questões que
no passado tinham sido objectivo de
alguma reserva”, explicou.
Acrescentou que uma nova reunião técnica vai decorrer “em finais
de Janeiro, em Lisboa”, com o
objectivo de “consolidar um texto”
para posterior submissão à reunião
de extraordinária do conselho de

ministros (ministros dos Negócios
Estrangeiros ou das Relações
Exteriores) da CPLP, que deverá
acontecer em Março ou Abril, em
Cabo Verde.
“Para depois, se houver condições
para isso, a cimeira de chefes de
Estado e de Governo, em Luanda
[em Julho de 2020], possa aprovar
finalmente um acordo sobre mobilidade”, apontou Ribeiro Telles.
“Estamos todos esperançosos que
haja luz verde”, acrescentou.
Integram a CPLP Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Portugal, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e TimorLeste.

Reunidos na ilha de São Vicente,
em Cabo Verde, em Junho último, os
chefes da diplomacia da CPLP mandataram uma comissão técnica para
concluir, até Novembro, o modelo
final de integração comunitária e
mobilidade, a aprovar em reunião do
conselho de ministros da organização
no primeiro trimestre de 2020.
Cabo Verde apresentou uma
proposta de modelo de integração
comunitária, apelidada de “geometria variável”, que prevê estadas até
30 dias no espaço da comunidade da
CPLP isentas de vistos e vistos de
curta temporada para profissionais,
investigadores e docentes, além de
autorizações de residência.
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Mudar de vida em busca do sonho olímpico da natação artística
Uma inédita presença de Portugal nas competições olímpicas de natação artística levou Cheila Vieira e Maria Beatriz
Gonçalves a mudarem de vida e de cidade, tendo em vista
Tóquio2020 ou Paris2024.
O dueto da selecção portuguesa rumou a Lagos, no Algarve,
para tentar a presença nos Jogos Olímpicos, com o apoio da
Federação Portuguesa de Natação (FPN) e sob a coordenação
da espanhola Sylvia Hernandez Mendizabal.
“Mudámos para uma cidade que não conhecemos, onde
não conhecemos ninguém, somos só nós as três, mas é um
esforço que sentimos que vai ser recompensado”, revelou
Cheila Vieira, em entrevista à agência Lusa.
As lisboetas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves
iniciaram-se há 15 anos na então conhecida como natação
sincronizada – em 2017 passou a ser designada por artística – e
já disputaram dois Europeus e outros tantos Mundiais, o último
dos quais em Julho último, quando conseguiram a melhor
pontuação de sempre para Portugal (76,2328 pontos).
Os resultados nos Mundiais de Gwangju, na Coreia do
Sul, “ultrapassaram as expectativas”, segundo Mendizabal,
justificando o reconhecimento da FPN, cujo apoio permitiu
que, desde Janeiro, o dueto vivesse em estágio contínuo.
Na cidade algarvia, aproveitam o máximo de tempo possível

Estafeta mista assume desejo
de fazer “coisas bonitas” no
Europeu de corta-mato
Os atletas que se qualificaram para a selecção portuguesa de estafeta mista que vai disputar o Europeu de
corta-mato assumiram domingo (17), na Amora, o desejo
de fazer “coisas bonitas”, a 8 de Dezembro.
Paulo Rosário, vencedor da prova de 1.500 metros
masculinos do 30.º corta-mato Cidade de Amora, lembrou
que a prova que se irá disputar no Parque da Bela Vista,
em Lisboa, será “muito aberta”, mas garantiu que a equipa
portuguesa pode “sonhar” com objectivos elevados.
“Somos quatro atletas excelentes. Se estivermos ao
nosso melhor nível, vamos conseguir fazer uma coisa
bonita pela selecção”, disse à Lusa o atleta do Sporting,
satisfeito pelo resultado, num terreno em que não é
especialista.
Por sua vez, Salomé Afonso referiu que “nada é impossível” e que a equipa portuguesa de estafeta mista,
que irá integrar juntamente com Paulo Rosário, Luís
Monteiro e Marta Pen, entra na prova do Europeu de
corta-mato com “boas expectativas”.
“Temos um lote de atletas bastante interessante, com
potencialidades enormes. Portanto, acho que temos boas
capacidades para lutar e obter o melhor resultado possível”, considerou a atleta ‘leonina’, vencedora da prova
de 1.500 metros feminina do corta-mato da Amora.

na preparação, com treinos de ballet, ginástica e condição trabalho, treino e repetição do esquema, quase até à exausfísica e natação, num total de 42 horas semanais.
tão, sempre sob a orientação de Sylvia Mendizabal, cujas
instruções são audíveis debaixo de água, onde reforçam o
sonho olímpico.
“Há uns anos era algo que nos parecia impossível, agora,
embora esteja a ser difícil, não pomos de parte a qualificação. Estamos a dar tudo por tudo para o conseguir alcançar”,
sublinhou Maria Beatriz Gonçalves, de 20 anos.
A passagem do sonho à realidade pode ocorrer entre 30
de Maio e 3 de Junho de 2020, quando vai ocorrer a prova
de qualificação Mundial, em Tóquio.
Sylvia Mendizabal apontou como ‘mínimo’ a presença na
final da competição e a meta o apuramento para Tóquio2020,
reconhecendo “que não é fácil”, mas “se não for em 2020,
que seja em 2024”.
A espanhola de 37 anos já conhecia o Algarve, muito por
“Aumentámos a carga, os treinos são mais intensos, mas causa de outra paixão, o surf, que a levou a fixar-se em Sagres,
sentimos que estão a dar resultados, estamos cada vez mais há sete anos, tendo a proximidade de Lagos oferecido “todas
fortes e saímos satisfeitas do treino”, revelou Cheila Vieira, as condições” e apoios para esta “exigente preparação”.
Com uma família de desportistas, Sylvia Mendizabal diz
de 21 anos, antes de mais uma sessão de treino da coreografia
que começou a “nadar antes de começar a caminhar”, indina piscina.
Os movimentos são graciosos, muito semelhantes aos cando como inspiração a actriz e nadadora norte-americana
do ballet, numa sintonia que reflecte as muitas horas de Esther Williams.

Guarda-redes Ricardo Nunes de regresso sem
limitações após problema oncológico
O guarda-redes do
Desportivo de Chaves Ricardo
Nunes, que interrompeu a
carreira em Agosto devido a
um problema oncológico, está
de “regresso à competição sem
qualquer limitação”, disse
domingo (17) o emblema da II
Liga portuguesa de futebol.
Em nota publicada na página oficial no Facebook, o
clube de Chaves anunciou que,
“praticamente três meses depois, o guarda-redes Ricardo
está de regresso à competição
sem qualquer limitação”.
O regresso aos trabalhos de
Ricardo Nunes está marcado
para terça-feira, às 10:00, no
arranque da preparação para
o encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, na
recepção dos transmontanos
ao Belenenses, no domingo,

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu domingo
(17) o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, ao bater o
francês Pierre Gasly (Toro Rosso), por 6,077 segundos, e
o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), por 6,139.
Verstappen somou a terceira vitória em 2019, depois de
Áustria e Alemanha, e a primeira saindo da ‘pole’, numa
corrida marcada pelo acidente entre os dois Ferrari, do
alemão Sebastian Vettel e do monegasco Charles Leclerc
a cinco voltas do fim, que colocou os dois carros italianos
fora de prova.
Com este resultado, o piloto holandês sobe ao terceiro lugar de um campeonato já arrebatado por Lewis
Hamilton e pela Mercedes, com Leclerc a cair para o
quarto lugar.
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Resultados e classificação do Grupo B de qualificação
para o campeonato da Europa 2020 de futebol:
- Sexta-feira, 22 Mar:
Portugal - Ucrânia,
Luxemburgo - Lituânia,
- Segunda-feira, 25 Mar:
Portugal – Sérvia,
Luxemburgo - Ucrânia,
- Sexta-feira, 07 Jun:
Ucrânia - Sérvia,
Lituânia - Luxemburgo,
- Segunda-feira, 10 Jun:
Ucrânia - Luxemburgo,
Sérvia - Lituânia,
- Sábado, 07 Set:
Lituânia – Ucrânia,
Sérvia - Portugal,
- Terça-feira, 10 Set:
Luxemburgo - Sérvia,
Lituânia - Portugal,
- Sexta-feira, 11 Out:
Ucrânia - Lituânia,
Portugal - Luxemburgo,
- Segunda-feira, 14 Out:
Ucrânia - Portugal,
Lituânia - Sérvia,
- Quinta-feira, 14 Nov:
Sérvia - Luxemburgo,

0-0
2-1
1-1
1-2
5-0
1-1
1-0
4-1
0-3
2-4
1-3
1-5
2-0
3-0
2-1
1-2
3-2

Portugal - Lituânia,
- Domingo, 17 Nov:
Sérvia – Ucrânia,
Luxemburgo – Portugal,

6-0
2-2
0-2

Classificação:
1. Ucrânia		
20 (x)
2. PORTUGAL
17 (x)
3. Sérvia		
(y)
4. Luxemburgo
4
5. Lituânia
1
(x) - Qualificado para a fase
final.
(Y) - Vai disputar o ‘play-off’,
via Liga das Nações.
Nota: Os dois primeiros classificados do Grupo B qualificam-se diretamente para a fase final do Euro2020,
tal com os dois primeiros dos restantes
nove grupos de apuramento. Caso
não consigam o apuramento direto,
Portugal, Sérvia e Ucrânia, por terem
vencido os seus grupos da primeira
edição Liga das Nações, têm lugar assegurado no ‘play-offs’, que atribuem
as últimas quatro vagas.

CAMP. DE PORTUGAL (11.ª jornada) - Resultados e classificações
Série A

Max Verstappen vence no Brasil e sobe ao
terceiro lugar do Mundial de Fórmula 1

às 20:00.
“Recorde-se que o jogador
teve um problema oncológico
detectado no dia 18 de Agosto,
horas antes da partida entre
o Desportivo de Chaves e o
Mafra, referente à segunda
jornada da II Liga”, acrescentou.
O guarda-redes Ricardo
Nunes, capitão do Desportivo
de Chaves, interrompeu a sua
carreira de futebolista em
20 de Agosto para tratar um
“problema oncológico”.
Ricardo Nunes, de 37 anos,
foi sujeito em 27 de Agosto
a uma intervenção cirúrgica,
que decorreu no Instituto
Português de Oncologia (IPO)
do Porto.
O experiente guarda-redes
representa o conjunto transmontano, agora na II Liga.

Euro2020: Resultados e classificação do
Grupo B de qualificação

- Sábado, 16 Nov:
Vizela - São Martinho,
0-0
Berço - AD Oliveirense,
2-1
Vit. Guimarães B - Un. Madeira, 3-0
- Domingo, 17 Nov:
Fafe – Cerveira,
2-0
Desportivo de Chaves – Bragança, 0-0
Maria Fonte – Câmara de Lobos, 7-0
Pedras Salgadas – Montalegre,
1-0
Marítimo B – Merelinense,
1-1
Sporting de Braga B – Mirandela, 1-0
Programa da 12.ª jornada:

Série B
- Domingo, 17 Nov:
Arouca - Vila Real,
Pedras Rubras - Gin. Figueirense,
Felgueiras - Lusit. Vildemoinhos,
Trofense – Castro Daire,
Gondomar – Sanjoanense,
Paredes – Leça,
Amarante – Coimbrões,
Canelas 2010 - Sporting Espinho,
Lusitânia Lourosa - Valad. Gaia,
Sporting
Braga
-

Série C
1-0
2-0
4-0
0-0
3-0
2-2
0-1
2-2
5-0
D

- 1 de Dezembro:
Lusitano Vildemoinhos - Amarante
Valadares Gaia - Canelas 2010
Sanjoanense - Arouca
Coimbrões - Pedras Rubras
Leça - Felgueiras
Vila Real - Trofense
Ginásio Figueirense - Gondomar
Sporting de Espinho - Paredes
Castro Daire - Lusitânia Lourosa

Classificação:
			
P
1 VIZELA		
28
2 SPORTING BRAGA B
25
3 MERELINENSE
24
4 FAFE		
23
5 MARIA FONTE
22
6 VITÓRIA DE GUIMARÃES B 20
7 MONTALEGRE
17
8 BERÇO		
15
9 MARÍTIMO B
15
10 SÃO MARTINHO
14
11 MIRANDELA
13
12 PEDRAS SALGADAS
11
13 BRAGANÇA
10
14 UNIÃO DA MADEIRA
8
15 CERVEIRA		
8
16 AD OLIVEIRENSE
7
17 DESPORTIVO CHAVES
5
18 CÂMARA LOBOS		
5

Classificação:
			
1 LUSITÂNIA LOUROSA
2 AROUCA
3 SANJOANENSE
4 LEÇA		
5 SPORTING ESPINHO
6 FELGUEIRAS
7 COIMBRÕES
8 LUSIT. VILDEMOINHOS
9 PAREDES
10 CANELAS 2010
11 VALADARES GAIA
12 PEDRAS RUBRAS
13 CASTRO DAIRE
14 GONDOMAR
15 AMARANTE		
16 TROFENSE		
17 GINÁSIO FIGUEIRENSE
18 VILA REAL		

1-0
1-0
1-1
1-1
2-2
2-2
1-1
1-0
1-3

Programa da 12.ª jornada:

Programa da 12.ª jornada:

- 1 de Dezembro:
São Martinho - Pedras Salgadas
Mirandela - Marítimo B
AD Oliveirense - Fafe
Montalegre - Desportivo de Chaves
União da Madeira - Vizela
Cerveira - Maria Fonte
Bragança - Berço
Merelinense - Vitória de Guimarães B
Câmara de Lobos - Sporting de Braga B

- Sexta-feira, 15 Nov:
Marinhense – Fátima,
- Domingo, 17 Nov:
Oleiros – Águeda,
Anadia – Fontinhas,
Torreense - União Santarém,
Condeixa – Caldas,
Oliveira Hospital - Beira-Mar,
Vitória Sernache - União Leiria,
Sertanense - Ben. Castelo Branco,
Ideal – Praiense,

Série D

P
26
25
22
21
20
19
19
16
16
14
13
12
12
11
9
9
7
4

- Sábado, 16 Nov:
Loures – Amora,
2-1
- Domingo, 17 Nov:
Armacenenses – Alverca,
1-3
Mineiro Aljustrelense - Sintra F., 1-0
Sintrense - Lusitano de Évora,
1-0
Olhanense – Sacavenense,
1-0
Louletano - Esperança Lagos (in), 1-1
Real - Olímpico Montijo,
4-1
Pinhalnovense – Fabril,
adiado
Oriental - 1.º Dezembro,
2-0
Programa da 12.ª jornada:

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

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

Classificação:
			
1 PRAIENSE
2 BEIRA-MAR
3 SERTANENSE
4 CALDAS
5 MARINHENSE
6 TORREENSE
7 ÁGUEDA
8 FÁTIMA
9 OLEIROS
10 ANADIA
11 UNIÃO LEIRIA
12 UNIÃO SANTARÉM
13 BEN. CASTELO BRANCO
14 OLIVEIRA HOSPITAL
15 FONTINHAS		
16 VITÓRIA SERNACHE
17 IDEAL			
18 CONDEIXA		

Classificação:
			
1 OLHANENSE
2 REAL		
3 ALVERCA
4 LOULETANO
5 LOURES
6 PINHALNOVENSE
7 ORIENTAL
8 SINTRENSE
9 1º DEZEMBRO
10 AMORA
11 ARMACENENSES
12 SINTRA FOOTBALL
13 SACAVENENSE
14 ALJUSTRELENSE
15 OLÍMPICO MONTIJO
16 LUSITANO ÉVORA
17 ESPERANÇA LAGOS
18 FABRIL		

P
24
20
19
17
16
16
16
16
15
15
14
12
11
11
9
8
8
7

P
28
24
23
21
20
19
16
16
15
13
13
11
10
10
9
8
8
4
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Portugal sobrevive à ‘lama’ e está no Euro2020
Portugal garantiu domingo (17) o apuramento para o Euro2020 de futebol, depois
de vencer um jogo bem complicado no
Luxemburgo (2-0), na despedida do Grupo
B, num encontro em que valeu a eficácia e
maior experiência lusa.

bola e na construção de jogadas ofensivas.
Primeiro Deville, depois Trupel e Gerson
ficaram perto de colocar a equipa na frente
do marcador, perante um Fernando Santos
que bem abanava a cabeça no banco de suplentes.

esquerdo de Bernardo Silva.
O número ‘10’ fez um passe quase perfeito para Jota que, já dentro da pequena área,
atrapalhou-se com a bola, mas conseguiu
dirigi-la para a baliza, acabando, porém, por
ser Ronaldo a dar toque final quando a bola
já quase a entrar.

Declarações:

No Estádio Josy Barthel, Bruno Fernandes
desbloqueou a partida aos 39 minutos e, já perto
do fim, aos 86, Cristiano Ronaldo confirmou
o triunfo e a qualificação, que seria mesmo
com uma derrota, com o seu 99.º golo com a
camisola da selecção nacional.
Com zero graus de temperatura e com
o relvado visivelmente em mau estado,
Portugal teve muitas dificuldades para sair
do Luxemburgo com uma vitória, frente a um
rival que até chegou a ser superior durante a
primeira parte.
A eficácia da selecção lusa, que chegou ao
golo depois de três oportunidades perdidas
pelo Luxemburgo, e a maior experiência dos
seus jogadores, que souberam, sobretudo na
segunda parte, controlar melhor a partida, foram determinantes para a vitória, que garante
o segundo lugar do Grupo B.
O seleccionador Fernando Santos optou
por colocar André Silva na frente, ao lado
de Ronaldo, numa aposta de acabou por ser
falhada, mas acertou ao meter Danilo como
trinco à frente da defesa, para a ‘batalha’ na
lama do Josy Barthel.
Raphaël Guerreiro também regressou ao
lado esquerdo da defesa e foi uma das várias
‘vítimas’ do relvado, sobretudo na primeira
parte.
Os jogadores portugueses tiveram muitas dificuldades na altura de receber a bola e também
no passe, com a selecção lusa a somar vários
lances perdidos na primeira metade.
Mais habituada a estas condições, o
Luxemburgo esteve por cima de Portugal,
mostrando-se mais à vontade no controlo da

Neste período, Pizzi apareceu como o jogador mais inconformado do lado português,
apesar de também pecar bastante na altura
da decisão.
O golo português não caiu do céu, mas caiu
dos pés de Bernardo Silva, que aproveitou
uma das poucas desatenções da defesa do
Luxemburgo para isolar Bruno Fernandes,
aos 39 minutos.
O jogador do Sporting apareceu solto, recebeu a bola em grande estilo e disparou de
forma ‘fulminante’ para redes rivais, naquele
que foi o seu primeiro golo em jogos oficiais,
segundo no total.
Com alguma injustiça, Portugal estava na
frente do marcador e a caminho do Euro2020
e, até ao intervalo, até podia ter aumentado a
vantagem, com Bernardo Silva a ficar perto do
segundo, após um erro do guarda-redes.
Na segunda parte, Portugal mostrou que
estava mais adaptado ao terreno e foi tendo
mais bola, fechando com mais facilidade
qualquer tentativa do Luxemburgo, enquanto
tentava reforçar a vantagem, embora de forma
algo tímida.
Só Fonte, com um cabeceamento que passou
perto da baliza, protagonizou uma verdadeira
chance de golo, num jogo que passou a ser
demasiado ‘mastigado’ a meio campo.
Por isso mesmo, Fernando Santos lançou
Moutinho, para o lugar de Pizzi, e tirou André
Silva, que nunca apareceu na partida, colocando Diogo Jota.
O avançado do Wolverhampton, já perto do
fim, acabou estar no lance do segundo golo,
em que tudo, mais uma vez, começou no pé

Declarações após o jogo LuxemburgoPortugal (0-2), do Grupo B de qualificação
para o Campeonato da Europa de futebol de
2020:
- Fernando Santos (selecionador de
Portugal): “Sabia do grau de dificuldade do
que íamos encontrar. Não foi mais difícil do
estava à espera. O Luxemburgo é uma equipa
compacta, com uma qualidade muito acima
do ‘ranking’. A única equipa que não sofreu
golos com o Luxemburgo foi Portugal.
O terreno condicionou, porque Portugal tem
jogadores mais tecnicistas e foi muito difícil
nos primeiros 20 minutos. Não nos conseguimos adaptar e isso permitiu que o Luxemburgo
tivesse uma ou duas oportunidades.
Quando Portugal consegue juntar criatividade, nota artística e perceber que o jogo precisa
de outra coisa, é praticamente imbatível. Não
é fácil ganhar a uma selecção como Portugal.
Temos boas condições para fazer um bom
Europeu.
Quando eu disse que Portugal era candidato
a ganhar o Euro, era porque eu era maluco.
Agora sou maluco porque digo que Portugal
não é favorito. Portugal vai lutar para ganhar.
Em três provas, ganhou duas. Isso marca a
qualidade desta equipa.
- Luc Holtz (selecionador do Luxemburgo):
“Jogámos muito bem, mas não conseguimos
somar pontos. Perdemos contra o vencedor
da Liga das Nações, do último Europeu, mas
estou feliz porque conseguimos criar muitos
problemas.
A única coisa que não foi de classe mundial neste jogo foram os árbitros. Tive de me
acalmar para não ser expulso. O árbitro esteve
muito mal.
Devíamos ter fechado a qualificação com
sete pontos. Fomos muito prejudicados pela
arbitragem em vários jogos e, antes deste
jogo, sentimos muita pressão por parte da
UEFA por causa do relvado. Por exemplo, a
Lituânia tem um sintético e não sofre qualquer
pressão da UEFA”.
- Cristiano Ronaldo (autor do segundo
golo de Portugal): “É sempre importante e
um orgulho representar a minha selecção,
ainda por cima com golos. Qualificámo-nos,
que era o que queríamos mais. Sabíamos que
tínhamos de ganhar estes dois jogos e estou
muito feliz por a equipa ter ganhado e conseguido a qualificação. Vai ser o meu quinto
europeu, estou muito feliz.

Miguel Luís diz que selecção de sub-21 precisa de melhor entrosamento
O futebolista Miguel
Luís, do Sporting, considerou
domingo (17), no lançamento da partida da selecção
portuguesa de sub-21 com
a Noruega, de qualificação
para o Euro2021, que um
novo treinador obriga os
jogadores a um melhor entrosamento.
“A maioria destes jogadores já se conhece há muito
tempo e tem rotinas, mas o
treinador mudou e as ideias
são diferentes. Nesse sentido,
o jogo de preparação [com
Eslovénia, na quinta-feira,
no Estoril] é importante para
nos entrosarmos melhor, para
os que não jogam tanto ganharem ritmo e também para

colocar em prática as ideias
do ‘mister’. São jogos sempre
bons para termos mais tempo
de trabalho conjunto a competir”, disse Miguel Luís.
O jogador ‘leonina’ aludia
ao facto de uma boa parte dos
actuais jogadores da equipa
de sub-21, que eram treinados
por Hélio Sousa nos sub-19,
estarem agora sob a liderança
técnica de Rui Jorge.
A dois dias do jogo na
Noruega, o médio ‘leonino’
assume um discurso ambicioso.
“É um encontro extremamente importante e sabemos
que não vai ser uma deslocação fácil. A Noruega vai
estar a jogar em casa, também

quer os três pontos para estar
no Europeu, mas nós vamos
fazer tudo para conseguir uma
vitória”, frisou.
Apesar do resultado negativo na jornada anterior, na
Holanda, um desaire por 4-2,
Miguel Luís garante que a
equipa não ficou abalada.
“A confiança mantém-se
intacta. Fizemos um bom
jogo em termos de produção ofensiva, mas sofremos
quatro golos e falhámos algumas oportunidades claras.
Pagámos caro por isso, mas
já tirámos as nossas ilacções
e agora esperamos não cometer os mesmos erros com a
Noruega para conquistarmos
três pontos”, disse.

A selecção das ‘quinas’ realizou domingo em Drammen,
no estádio Gulskogen Arena,
o penúltimo treino, em que estiveram presentes os 23 convocados, antes de enfrentar a
congénere norueguesa em encontro de qualificação para o
Europeu de 2021, que decorrerá no estádio Marienlyst, a
partir das 17:30 (em Lisboa),
hoje (terça-feira).
O Grupo G é liderado pela
Holanda, com 12 pontos
(quatro jogos), seguido da
Noruega, com sete (quatro),
de Portugal, com seis (três),
da Bielorrússia, com cinco
(quatro), de Chipre, com
quatro (cinco), e de Gibraltar,
com zero (quatro).

É difícil jogar nestes campos, um campo
de batatas. Não sei como é possível selecções
deste nível jogarem em campos assim. Foi
muito mau e o espectáculo não foi bonito,
mas fizemos o nosso trabalho.
Ganhámos 2-0 e era a nossa prioridade. O
objectivo era passar, qualificámo-nos para o
Europeu, conseguimos e há uma temporada
longa para jogar. Muitos jogadores vão crescer
como jogadores e, por isso, é passo a passo.
O Europeu só daqui a alguns meses.
Os candidatos são sempre os mesmos e não
é por termos ganhado em 2016 que somos os
favoritos. Somos uma selecção difícil de bater,
uma selecção que vai para o Europeu tentar
ganhar outra vez, mas acho que favoritos são
todos os outros.
Nas últimas três semanas, tenho vindo a
jogar limitado. Não houve polémica, vocês é
que gostam de criar polémica. Não gosto de
ser substituído, ninguém gosta. Tentei ajudar
a Juve, mesmo jogando lesionado.
Nestes jogos da selecção, também não estava a 100% e continuo a não estar. Quando
é para sacrificar pelo clube e pela selecção,
faço com todo o orgulho, porque sei que havia
muito em disputa.
O Inter está a fazer muita pressão à Juventus.
Não podemos ser moles, estamos dois pontos
à frente [na classificação] e se empatamos
ou perdemos, eles passam. Sacrifiquei-me
em prol da equipa. Aqui [na selecção], não
ganhando um dos dois jogos podíamos estar
fora. Sacrifiquei-me também.
É raro lesionar-me, é uma pequena dor que
me impede de estar a 100%.
O golo 100 [passou a somar 99] vai aparecer
uma forma natural. Todos os recordes são para
bater e vou bater esses recordes. Vão acontecer
de uma forma natural”.
- Bruno Fernandes (autor do primeiro
golo de Portugal): “A exibição foi boa, dadas
as condições. Este jogo seria mais na base
da quantidade do que na qualidade. Tivemos
grande espírito, entrega e foi isso que no fez
sair com a vitória.
O campo estava muito difícil para jogar,
a equipa deles era muito aguerrida. Este tipo
de selecções quer mostrar e fazer frente a
Portugal. Estavam a jogar frente ao campeão
europeu.
Correu tudo bem, tínhamos de desfrutar do
espaço em profundidade. O facto de não sentirmos os pés tornou tudo mais difícil e as vezes
que conseguimos chegar à baliza marcámos.
Conseguimos o objectivo [o apuramento].
Sabemos que o título europeu [em 2016]
custou muito a ganhar e temos uma responsabilidade muito grande de representar o nosso
país, ainda mais agora. Temos sempre de
sonhar, pensar jogo a jogo. O mister Fernando
[Santos] sempre o disse e foi isso que nos fez
chegar ao Europeu.”

Euro2020: “Muitos parabéns, em nome de
Portugal” – Presidente da República
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
felicitou domingo (17) a selecção portuguesa de futebol
pela vitória frente ao Luxemburgo que assegurou o apuramento para a fase final do Euro2020.
“Muitos parabéns, em nome de Portugal! Lá estaremos,
daqui a seis meses, a defender o nosso título europeu”,
afirmou o chefe de Estado, numa declaração transmitida
à agência Lusa.
A selecção portuguesa de futebol, campeã europeia
em título, venceu domingo o Luxemburgo por 2-0, na
última ronda do Grupo B da fase de qualificação para
o Europeu de 2020, com golos de Bruno Fernandes e
Cristiano Ronaldo.
Com este resultado, Portugal ficou em segundo lugar
no Grupo B, apurando-se directamente para a fase final
do Euro2020.
A selecção portuguesa irá marcar presença numa fase
final de um campeonato da Europa de futebol pela oitava
vez, sendo a sétima consecutiva desde 1996.
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Cataplana de peixe

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

A solidão poderá fazer parte dos seus dias.
Contrarie esta tendência com todas as suas forças.
Não tenha medo de revelar o seu amor à pessoa
que ama. Só assim poderá tirar todas as dúvidas
e eliminar receios incutidos por terceiros. Esteja
atento, existem possibilidade de acidentes.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

Alguns auxílios financeiros poderão trazer uma
maior tranquilidade ao seu dia a dia. A sua actividade profissional vive um período calmo e
deverá empregar o tempo disponível na busca
de novas soluções para tarefas que se mostram
rotineiras.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

Procure uma maior aproximação da pessoa amada para concretizar os seus desejos de harmonia
amorosa. Estão reunidas todas as condições para
começar da estaca zero um novo projecto ou enfrentar uma mudança radical na sua vida. Faça-o
com convicção.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

Não adopte uma postura distante, exponha ao
seu parceiro todas as fantasias que pretende concretizar. É essencial que aquilo que passa na sua
mente comece a verbalizar-se. Só assim se pode
compreender aquilo que pretende, as necessidades afectivas existentes no momento.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g lombo de tamboril
700 g raia
300 g sardinha
1 pimento encarnado
1 pimento verde
8 mexilhões
1 cebola
6 dentes alho
4 c. de sopa azeite
1 c. de sopa sal
q.b hortelã
2 folhas de louro
100 ml vinho branco
4 tomate de rama maduro
50 g limão
1 kg batatas

A sua vida social tenderá a misturar-se com importantes contactos profissionais. Poderão surgir
negociações com grande peso para um futuro a
médio prazo. Seja perspicaz e saiba conduzi-las
de forma positiva, ajudado se necessário, por alguém com mais experiência.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

Esta semana a conjuntura fornece meios que desbloqueiam as situações e estão previstas grandes
evoluções. Não perca tempo e actue rapidamente. Não deve deixar os seus créditos por mãos
alheias, agarre o que interessa com determinação.
Boas perspectivas económicas.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

Poderá ser exigida alguma movimentação em termos geográficos dentro do campo profissional. O
trabalho não lhe faltará, fará face aos problemas
quotidianos com energia e eficácia. A sua postura
será de empenho, dedicação e competência em
todas as suas tarefas.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

CONFECÇÃO:
Corte o lombo de tamboril e a raia em pedaços. Limpe e
escame muito bem as sardinhas.
Corte o tomate, os pimentos, a cebola e as batatas, previamente descascadas, em rodelas.
Coloque na cataplana, alternadamente, camadas de legumes, de batatas e de peixe, repetindo até esgotar todos os ingredientes.
Adicione, então, a cebola, o alho picado e as folhas de louro e salpique com sal. Disponha os mexilhões, regue com o
azeite e o vinho branco e adicione as folhas de hortelã.
Tape a cataplana e deixe cozinhar lentamente durante 35 a
40 minutos, em lume brando. Sirva com gomos de limão.

Se está directa ou indirectamente ligado ao campo das artes terá uma semana produtiva e recompensadora. O esforço que poderá despender para
ver concretizados os seus planos e metas será
maior que á primeira vista deveria. Conte com a
morosidade na conclusão das suas tarefas.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

A sua compreensão e generosidade farão com
que seja apreciado e desejado de uma forma muito especial. Poderá se sentir um pouco nostálgico, sentimento que deverá afastar da sua mente.
Viva virado para o futuro e para as coisas boas
que a vida ainda reserva.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Quaisquer mudanças devem ser ponderadas.
Certifique-se se as mesmas são favoráveis. Não
se lamente se for posto á prova pelos seus superiores. Os seus anseios de ascensão na carreira passam por momentos menos favoráveis.
Mantenha-se atento às pessoas que o rodeiam.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

São possíveis alguns desentendimentos no que
concerne à organização de trabalho se trabalha
em família. A família será a sua maior preocupação esta semana. Pare, e dê-se algum tempo para
dialogar com os seus filhos e com eles estabelecer alguns objectivos.

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

A tristeza e a solidão poderão afastar-se do seu
caminho graças aos bons amigos que o acompanham. A sua predisposição para a vida comanda
o seu presente e futuro. Afaste as ideias negativas. Esse facto vai permitir atrair um novo amor
à sua vida.

Pensamento da Semana

“É melhor ser rei do teu silêncio
do que escravo das tuas palavras.”
- William Shakespeare (1564-1616),
dramaturgo, poeta, actor e compositor inglês

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

Numa manhã de Inverno um casal ouvia a rádio enquanto tomavam o seu
pequeno-almoço.
O locutor a dada altura diz:
“Hoje vamos ter neve. Prevê-se a formação de uma camada com 10 a 16
cm de espessura. Lembramos que devem arrumar os vossos carros no lado
direito das ruas para permitir a intervenção dos limpa-neve.”
A mulher, com elevado sentido de dever, imediatamente saiu e arrumou o
carro no lado direito da rua.
Na semana seguinte novamente... enquanto tomavam o seu pequenoalmoço, ouvem pela rádio outro aviso:
“Hoje esperamos 20 a 25 cm de neve. Por favor arrumem os carros do
lado esquerdo para permitir o trabalho dos limpa-neve.”
A boa mulher lá foi outra vez a correr para arrumar o carro do lado esquerdo da rua.
Passados mais uns dias, tudo se repete. Da rádio lá chega o aviso:
“Hoje esperamos que se formem camadas de 20 cm de neve. Por favor
arrumem…” A energia eléctrica subitamente faltou. O rádio calou-se…
A mulher ficou transtornadíssima por não saber de que lado devia desta
vez arrumar o carro.
- E agora o que faço? Logo faltou a luz nesta altura… Agora não sei de
que lado da rua devo arrumar o carro! – dizia ela aflita.
Então o marido, com muito amor e compreensão, diz-lhe tentando sossegá-la:
- Olha querida, porque é que, desta vez, não deixas ficar o carro quietinho
na garagem?
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CLUBES & ASSOCIAÇÕES
ACADEMIA DO BACALHAU DE TORONTO
289 Dundas Street East, Unit 7, Mississauga. Tel.: 905-281-2000
Sábado, 7 de Dezembro: Jantar de angariação de alimentos para o Food Bank
de Toronto, às 19h30, no restaurante Casa Abril (475 Oakwood Ave.). Informações: 416-254-7060, 416-279-0100, 416-414-9186 ou 416-830-4610.
AMOR DA PÁTRIA COMMUNITY CENTRE
1136 College Street, Toronto. Tel.: 416-535-2696
Sábado, 7 de Dezembro: Natal da Criança. Actuação de Tony Silveira.
CASA DA MADEIRA COMMUNITY CENTRE
1621 Dupont Street West, Toronto. Tel.: 416-533-2401
Sábado, 23 de Novembro: Festa da Matança do Porco, às 18h00. Música a
cargo de Banda SoNós. Informações: 647-781-3856 ou 416-686-2851. Sábado,
7 de Dezembro: Natal das crianças, às 16h00. Música a cargo de Zé Nandes.
Informações: 647-625-7595.
CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766
Sábado, 7 de Dezembro: Festa de Natal das Crianças, às 15h00, com a presença do Pai Natal. Terça-feira, 31 de Dezembro: Festa de Passagem de Ano,
às 19h30. Actuação de Karma Band. Informações: 416-537-7766.
CASA DOS AÇORES DO ONTÁRIO
1136 College Street, Toronto.Tel.: 416-603-2900
Sábado, 23 de Novembro: Noite Regional. Música com DJ Ellite Sounds
Entertenaiment. Domingo, 1 de Dezembro: Natal da 3.ª Idade. Actuação de DJ
Messias Medeiros. Domingo, 15 de Dezembro: Natal da Criança. Actuação de
DJ All Star Entertainment. Terça-feira, 31 de Dezembro: Festa de Passagem
de Ano. Actuação de DJ Nazaré Praia.
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA
53 Queen Street Norte, Mississauga.Tel: 905-286-1311
Sábado, 23 de Novembro: 45.º Aniversário com jantar de gala, às 18h30.
Actuação do conjunto Tabu.
CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM TORONTO
438 University Avenue, 14th floor, Toronto. Tel.: 416-217-0966 ext. 227
Sexta-feira, 29 de Novembro: New York Portuguese Film Festival, às 19h00, no
Carlton Cinema (20 Carlton St.). Informações: consulado.toronto@mne.pt.
GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367
Sábado, 30 de Novembro: Noite de Fados. Actuações de Tony Gouveia e
Clara Santos. Sábado, 14 de Dezembro: Natal das Crianças. Actuação de DJ
Martins. Terça-feira, 31 de Dezembro: Passagem de Ano. Actuação da Banda
Moda Nova. Informações: 416-986-3790, 416-537-7171 ou 416-745-9166.
LUSO CANADIAN CHARITABLE SOCIETY
6245 Mississauga Rd., Mississauga. Tel: 905-858-8197
Sábado, 30 de Novembro: Noite de Habilidades, às 17h30, na Local 183
(1263 Wilson Ave.). Informações: 416-761-9761 ext. 201 ou 203, email:
n.aideira@lusoccs.org ou s.deoliveira@lusoccs.org.
PORTUGUESE CULTURAL CLUB OF VAUGHAN
Sábado, 23 de Novembro: 21.º Aniversário dos seus ranchos folclóricos, às
17h30, no salão da Local 183 (1263 Wilson Ave.). Actuações dos ranchos Os
Antigos do PCCV, As Estrelas do PCCV e do conjunto Mexe Mexe. Informações: 416-319-7545.
SOL PORTUGUÊS
977 College St. Tel: 416-538-1788
Sábado, 23 de Novembro: Festa de Natal e do 36.º Aniversário do Jornal
Sol Português, às 18h30, no Europa Catering (1407 Dundas St. W.). Haverá
jantar bufete, entrega de placas, espectáculo de variedades, baile e entrega de
placas do concurso de pesca Sol Português. Actuações de Miguel Domingos
e Tony Câmara. Som e luzes a cargo de TNT FX - Tony Silva. Informações:
416-534-5520.

CLASSIFICADOS | eventos

ALUGA-SE |

PRECISA-SE |

FOR RENT (Residential)

HELP WANTED

APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, na área
da College & Lansdowne. $2,600. Disponível a 1 de
1605-06
Dezembro. Contactar: 416-315-9964

SENHORAS precisam-se para trabalhar numa fábrica,
em Mississauga, a tempo inteiro. Favor contactar Paul:
1605
416-569-3428

APARTAMENTO na cave aluga-se com 1 quarto, lavandaria a moedas e sem escadas. Sem animais.
Localizado na área da Silverthorn & Rogers. Contactar:
1605
416-878-0339

MECÂNICO de automóveis precisa-se com boa
experiência em automóveis domésticos e importados,
em Toronto. Para mais informações é favor contactar
Almeida ou Nelson: 416-537-9296 ou 647-918-4447 ou
1605-06
email: service@rallyauto.ca

PRECISA-SE |

CASAL para limpezas com chave à noite precisa-se
para a área do aeroporto, a tempo parcial (part-time)
1605
Contactar: 416-857-3649

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.
1590-08
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:
1596-07
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

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 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
1603-05
caixa. Contactar: 416-991-7709
BRICKLAYERS precisam-se com experiência e União.
1604-05
Contactar: 416-568-0237
EMPRESA DE JARDINAGEM precisa de pessoas para instalação de pedra natural e interlock, com ou
sem experiência e de preferência com carta de condução.
1604-05
Contactar Carlos: 416-821-2698
BRICKLAYERS ou condutor de forklift e ajudante precisa-se com experiência e carta de condução. Pagamos
preço de União + bónus por conduzir. Para mais informa1604-05
ções é favor contactar: 416-995-1712
CARPINTEIROS precisam-se com no mínimo 2 anos
de experiência na área de formas armadas.
Também se precisa de trabalhadores
para acabamentos de cimento.
1604-07
Enviar mensagem escrita: 647-233-9181

WORKERS witH
experience needed:

• Formwork carpenters
• Construction labourers
• Cement finishers

Excellent wages,
to start as soon as possible.
Please call: 905-302-1823

SERV. PROFISSIONAIS |

1605-17

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

VIDENTES/ASTRÓLOGOS |

PSYCHICS

GRANDE MESTRE DE ASTROLOGIA
INTERNACIONAL

Prof. Dembo
Falo português

437-238-6173
Africano, grande cientista espiritualista, com
super magia negra e branca mais forte. Resolve
com rapidez, no máximo de 4 dias, qualquer
que seja o seu caso: Amor, Negócios,
impotência sexual, prender e desviar, afasta e
aproxima pessoas amadas, exame, jogo,
espirituais, alcoolismo, droga, maus olhados,
inveja, etc. Lê a sorte, dá previsão da vida e do
futuro pelo bom espírito e forte talismã.
FAZ TRABALHOS À DISTÂNCIA E
PESSOALMENTE
Considerado um dos melhores profissionais.
Não há problema sem solução!!

Consultas das 9:00 às 20h00, de segunda a domingo

1604-05

QUALIDADE

FÉ PSÍQUICA

Curandeira de leitura espiritual e conselheira.
Ajuda em todos os problemas da vida, como
infertilidade, álcool, reunir amores, depressão,
negócio e casos de tribunal.
Especializada em remover má sorte e mau olhado.
*Resultados garantidos *Bênção da casa
Mais de 30 anos de experiência. 99% de precisão.
Privado e confidencial!!
Diz o passado, presente e futuro através das leituras da palma da mão, bola de cristal e psíquicas.
Localizada em Etobicoke.
Ligue hoje para um amanhã melhor.

Aberto 7 dias por semana, das 9:00 às 21h00

647-358-8670

1605-08

www.voicenews.ca
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Reino Unido/Eleições: ‘Brexit’ orienta voto de portugueses naturalizados britânicos
Por Bruno Manteigas
Agência Lusa
As eleições legislativas de
12 de Dezembro vão ser as
primeiras em que o português
João Peres vai poder votar
desde que se naturalizou
como britânico e o ‘Brexit’ vai
ajudar a orientar a escolha.
“Nunca votaria num partido que apoia o ‘Brexit’. Mas
na minha área o voto útil é
no partido em que costumo
votar, por isso não perdi muito
tempo a analisar o programa
dos outros partidos que eu
consideraria votar. A escolha
tornou-se binária”, afirmou à
agência Lusa.
O lisboeta de 44 anos é um
dos 4.592 portugueses que se
naturalizaram britânicos desde o referendo de 23 de Junho
de 2016, quando 52% dos
eleitores britânicos votaram a
favor da saída do Reino Unido
da União Europeia (UE).
O número disparou nos
últimos dois anos, subindo
352%, de 422 em 2015 para
1.906 em 2018.
Contrariado, Peres natu-

ralizou-se no início deste
ano, inquieto com a incerteza
criada pelo ‘Brexit’ e para
garantir plenos direitos a
residir e trabalhar no Reino
Unido, onde vive com a família, incluindo dois filhos de
nacionalidade britânica.
Outra razão, ironizou, foi
poder “votar contra os conservadores”, o partido que
domina o círculo eleitoral de
Orpington há várias décadas
e que durante nove anos
foi representado na Câmara
dos Comuns pelo irmão do
Primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson.
Pró-europeu e favorável
a um segundo referendo
sobre o ‘Brexit’, Jo Johnson
demitiu-se em Setembro
de secretário de Estado
para as Universidades e
Ciência e anunciou que não
se recandidataria, invocando
incompatibilidade entre “lealdade à família e o interesse
nacional”.
O candidato do Partido
Conservador em Orpington
é agora o eurocéptico Gareth
Bacon e, apesar de concorre-

rem dois partidos anti-Brexit,
os Liberais Democratas e os
Verdes, o principal adversário
é o partido Trabalhista, representado por Simon Jeal.
No norte de Londres, Rita
Carvalho, também de 44 anos,
ainda está indecisa sobre qual
o partido em que vai votar por
sentir que, “durante os meses
de negociações do acordo, a
sensação que deu é que os
partidos, o do actual governo
e da oposição, não tiveram
como principal prioridade o
interesse do país, mas mais o
interesse político”.
Nascida em Lisboa, esta
gestora de projecto residente
no país desde 2006 adoptou
a nacionalidade britânica em
2015, o que lhe permitiu votar
no referendo de 2016 e nas
legislativas de 2017.
Nestas eleições, Rita
Carvalho está disposta a
“votar útil”, embora veja
com bons olhos a deputada
trabalhista Helen Hayes, que
tem defendido a permanência
do Reino Unido na UE e destacou-se por ter desrespeitado
a orientação de voto do líder,

Jeremy Corbyn, e votado na
Câmara dos Comuns contra
a activação do artigo 50.º,
que formalizou o processo
do ‘Brexit’.
Pelo contrário, o portuense Carlos de Freitas, de 38
anos, receia que “a incerteza
e consternação associadas ao
‘Brexit’ continuem durante
mais cinco anos, teme as consequências nefastas que daí
podem resultar para a sociedade e economia britânica” e
confia em Boris Johnson para
resolver a crise política.
Detentor de dupla nacionalidade e eleitor no Reino
Unido há vários anos, Carlos
de Freitas é um militante
“tory” e foi candidato às
eleições locais em Mile End,
que pertence ao ciclo eleitoral
parlamentar de Poplar and
Limehouse, tradicionalmente
trabalhista.
“Independentemente da
posição que se tenha em
relação ao ‘Brexit’, a realidade é que a situação actual
de impasse devido ao Brexit
e de falta de confiança no
parlamento tem de ser resol-

vida nestas eleições. A única
forma de o fazer é através
de um governo Conservador
apoiado com uma maioria
no parlamento”, afirmou à
Lusa.
No lado oposto, o lusodescendente Diogo Costa
considera que a solução não
está no acordo negociado
por Boris Johnson e tem-se
empenhado na campanha do
partido Trabalhista, o princi-

pal partido da oposição, ao
qual pertence.
O ‘Labour’ defende uma
renegociação dos termos de
saída e um novo referendo,
com a opção de o Reino Unido
ficar na UE, favorecida pelo
programador informático de
22 anos.
“Não apoio a liderança
de Jeremy Corbyn, mas vou
fazer campanha e votar nele”,
vincou.

Ministra preocupada com
efeito de taxas alfandegárias
dos EUA sobre queijo açoriano
A ministra da Agricultura, Maria do Céu
Albuquerque, manifestou segunda-feira (18) preocupação com o impacto das taxas sobre exportações de
queijo açoriano para os Estados Unidos, num encontro
com o comissário europeu da tutela, Phil Hogan, em
Bruxelas.

“Tive a oportunidade de chamar a atenção para o
problema do agravamento das taxas aduaneiras, que
advém do conflito comercial com a Airbus” que afecta
“em concreto a exportação que se faz a partir dos Açores
do queijo de S. Jorge” para os Estados Unidos.
A ministra adiantou ter pedido ao comissário “que
haja uma posição conjunta, que garanta as melhoras
condições para que esta situação possa ser ultrapassada”
e não se colocar “em causa um factor tão importante para
o desenvolvimento da balança comercial”.
A ministra salientou que “a exportação do queijo da
ilha é bastante grande” e o agravamento, por parte de
Washington “vai condicionar fortemente a actividade
nas ilhas”.
Este foi o primeiro Conselho de Ministros da
Agricultura da União Europeia em que participou Maria
do Céu Albuquerque e o último em que Hogan representou a Comissão Europeia nesta pasta, transitando para
a do Comércio no próximo executivo comunitário.

Hong Kong: Supremo Tribunal
declara inconstitucional lei
anti-máscara
O Supremo Tribunal de
Hong Kong declarou segunda-feira (18) inconstitucional
a proibição do uso de máscaras em protestos, noticiou a
emissora local RTHK.
O tribunal afirmou que
a proibição das máscaras,
que entrou em vigor em 5 de
Outubro passado, é inconstitucional por impor mais restrições do que as necessárias
aos direitos fundamentais
da população, indicou a
RTHK.
Esta decisão surgiu na
sequência de uma revisão
judicial por 24 deputados
pró-democracia da decisão do
executivo de Carrie Lam de
aplicar uma lei de emergência

que remonta à época colonial
britânica, acrescentou.
Quando anunciou a imposição da ‘lei anti-máscara’,
no mês passado, Carrie Lam
afirmou que o Governo pretende “acabar com a violência
e restaurar a ordem”, devido à
“situação de grande perigo público” que se vive no território
desde o início de Junho.
Na origem dos protestos antigovernamentais está
uma polémica proposta de
emendas à lei da extradição,
já retirada formalmente pelo
Governo de Hong Kong.
A antiga colónia britânica
passou a ser uma região administrativa especial chinesa
em 1 de Julho de 1997.
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Óbito/Argentina Santos:

A fadista da Parreirinha de Alfama que pisou palcos internacionais
A fadista Argentina Santos, que segunda-feira (18) morreu aos 95 anos, despediu-se dos palcos em Abril de 2015,
colocando fim a uma carreira iniciada “por mero acaso” na
sua Parreirinha de Alfama, em Lisboa, durante a qual pisou
palcos internacionais.
A intérprete de “Chico da Mouraria” foi homenageada no
espectáculo “Gosto da Parreirinha”, que foi a sua despedida
oficial dos palcos, levado à cena no Centro Cultural de Belém,
em Lisboa.
O estilo interpretativo de Argentina Santos caracterizava-se
“por uma expressividade intensa” que construía “através da
ornamentação, da acentuação, da introdução de suspensões
longas nas palavras-chave que [preenchia] com melismas
cantados em pianíssimo,
sobretudo no registo agudo”,
lê-se na “Enciclopédia da
Música em Portugal no Século
XX” (2010).
Nascida a 6 de Fevereiro
de 1924 no bairro lisboeta
da Mouraria, foi na vizinha
Alfama que Maria Argentina
Pinto dos Santos, de seu nome
completo, fez vida e carreira,
nomeadamente à frente da
casa de fados Parreirinha de
Alfama, onde uma vez, na
década de 1950, numa tertúlia, lhe pediram para cantar e entrou numa desgarrada “por mero acaso”, como contou numa
entrevista à agência Lusa.
A Parreirinha de Alfama, onde Argentina Santos era cozinheira, oficialmente, não apresentava fados, mas aconteciam
tertúlias, nomeadamente com a participação do fadista Filipe
Pinto, e certa vez uns jornalistas fizeram referência aos bons
petiscos que ali se serviam e ao fado se cantava.
Esta referência obrigou a fadista a tornar a Parreirinha, que
servia refeições aos fragateiros [homens que trabalhavam nas
fragatas], um espaço de fado, que inaugurou com o fadista
Alberto Costa (1898-1987).
Apesar de vários discos gravados, de ter protagonizado o
espectáculo “Cabelo Branco é Saudade” (2005), de Ricardo
Pais, com o qual actuou em vários palcos europeus, e de ter
participado no Festival de Edimburgo, numa das entrevistas
à Lusa a fadista afirmou que gostava mais de cozinhar do
que cantar.
O investigador de fado Luís de Castro, que foi cliente “mais
de 50 anos d’A Parreirinha”, e amigo da fadista, realçou à
Lusa a “excelente gastronomia portuguesa à qual ela dava
sempre um toque especial”.
Ao seu nome ficam associados fados como “Chico da

Mouraria”, “A Minha Pronúncia”, “As Duas Santas”, “Juras”,
“Chafariz d’El Rei”, “Lisboa, Casta Princesa”, “Passeio
Fadista”, “Praga”, “História de Uma Velhinha”, “Coração
Não Batas Tanto” ou “As Minhas Horas”.
Uma exposição realizada no Museu do Fado, em Fevereiro
de 2010, tomou como título “Argentina Santos - Não sei se
Canto se Rezo”.
Na ocasião, Carlos do Carmo, amigo de longa data da fadista, afirmou à Lusa: “Há um contraste no canto da Argentina
Santos entre o pregão e a reza. Em dois, três versos existe um
pregão que só é de Lisboa, e depois, em absoluto contraste
logo a seguir, existe um recolhimento, uma contenção, que
parece uma reza”.

Luís de Castro afirmou, por seu turno, que o cantar de
Argentina Santos era “um autêntico pregão de Lisboa”, e
realçou “os característicos pianinhos” como “uma mais-valia
sua, suspensões em que, em vez de elevar a voz, baixa o tom
mantendo a melodia e causando uma atmosfera emocional
única”.
A mãe de Carlos do Carmo, Lucília do Carmo, foi uma das
muitas fadistas que actuou na Parreirinha de Alfama, assim
como Berta Cardoso, Celeste Rodrigues, Alfredo Marceneiro,
Mariana Silva, Lina Maria Alves e Beatriz da Conceição.
Luís de Castro, fazendo notar o seu empenho empresarial,
confidenciou: “a Argentina nunca tinha apenas um artista vedeta
no seu elenco, mas sempre dois ou três, além dela própria”.
O estudioso de fado recordou ainda que a Parreirinha “foi
uma rampa de lançamento de muitos artistas”, e citou os
nomes de António Mourão, Fernanda Maria, Maria da Fé e
Maria Armanda.
“Além da grande fadista de referência, é uma enorme
mulher que triunfou sem pisar ninguém”, sublinhou por seu
turno Carlos do Carmo.
Até à década de 1990, a fadista circunscreveu as suas
actuações, essencialmente, à sua casa de fados, “embora
fosse a muitas matinés fadistas no Café Luso”, referiu Luís

de Castro.
A sua estreia discográfica data de 1958, através do editor
Manuel Simões (1917-2008), da etiqueta Estoril, o seu primeiro
álbum saiu em 1978, “Chafariz d’El Rei” (Riso & Ritmo),
o último álbum foi editado em 2002 pela CNM, de Nuno
Rodrigues. Em 2009 participou no álbum de Filipa Cardoso,
com quem gravou “Fado da Herança”, e nesse ano, Argentina
Santos sofreu um acidente vascular cerebral, o que a levou a
afastar-se dos palcos.
O Museu do Fado escreveu que, ao confinar grande parte do
seu percurso à Parreirinha de Alfama, Argentina Santos “fez
também da sua casa uma autêntica oficina de fados, cenário
de afectos e palco da cumplicidade criativa de poetas, músicos
e fadistas”.
Em 1994 pela mão do
encenador Ricardo Pais com
o espectáculo “Raízes e
Paixões” começou a pisar
outros palcos, como o do
Teatro Nacional S. João, no
Porto, Queen Elizabeth Hall,
em Londres, ou o da Cité de
la Musique, em Paris. Com
Ricardo Pais, voltou a participar no espectáculo encenado
de fado, “Cabelo Branco é
Saudade” (2005).
Em 1995, Argentina Santos, com o fadista Carlos Zel
(1950-2002) e o guitarrista Pedro Caldeira Cabral, participou
no Festival de Edimburgo.
Em termos internacionais, Argentina Santos cantou no
Brasil, em S. Luís do Maranhão, em 1995, a convite do músico Pedro Caldeira Cabral, e em S. Paulo, em 1999, na Casa
de Portugal, com Carlos do Carmo, deslocou-se também à
Grécia, França, Holanda, Reino Unido, Espanha e Itália, onde
foi tornada patrona da Academia do Fado em Racanati, e foi
homenageada em Ascona.
A criadora de “Vida Vivida” recebeu, em 2005, o Prémio
Amália Carreira, e a sua casa de fados, nesse mesmo ano, foi
distinguida com o troféu para Casas de Fado/Casa da Imprensa
entregue na Grande Noite do Fado de Lisboa, no Teatro S.
Luiz, onde no dia 2 de Julho de 2010, numa homenagem
recebeu a Medalha de Ouro da cidade de Lisboa.
O Museu do Fado homenageou a fadista em Novembro
de 1999, tendo na altura recebido uma medalha de louvor da
Câmara de Lisboa, e a Associação Portuguesa dos Amigos do
Fado distinguiu-a com um diploma de Sócia de Mérito.
Em 2013 a fadista foi condecorada pelo Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva, com a comenda da Ordem
do Infante.

História oral do cinema português será contada numa plataforma digital
A investigadora portuguesa Raquel Rato
está a construir uma “história oral do cinema português não oficial”, com entrevistas
a pessoas que fazem parte da história da
produção nacional, numa plataforma que
foi revelada segunda-feira
(18).
O projecto chama-se
“Palavras em movimento:
testemunho vivo do património cinematográfico”,
e consiste na divulgação
‘online’ de entrevistas a
figuras do cinema português, em particular as que
trabalharam a partir da
década de 1960, no movimento do Cinema Novo.
O objectivo é preservar a memória do
que essas pessoas fizeram, como contou a
investigadora à agência Lusa.
“Não é só a questão do registo. É a
questão destas pessoas, algumas delas,

estarem esquecidas no cinema português.
Não todas, mas muita gente não sabe quem
é o Manuel Faria de Almeida, o Ricardo
Costa. É para valorizar as pessoas e as obras
delas”, explicou.

Raquel Rato, com formação em Cinema,
decidiu avançar com este projecto, associado
ao Instituto de História Contemporânea da
Universidade Nova de Lisboa e à Fundação
Calouste Gulbenkian, depois de ter feito um

doutoramento em Paris sobre o director de
fotografia Acácio de Almeida.
Na altura percebeu que havia pouca
bibliografia sobre cinema e, em particular,
sobre o autor, pelo que se decidiu recolher
informação por via de testemunhos orais,
em vídeo e áudio, ficando com “um material
muito rico que não podia ficar na gaveta”.
Avançou com este “projecto pioneiro
de reflexão”, começando por pessoas que
trabalharam a partir da década de 1960,
num “dos movimentos mais importantes do
cinema português do século XX, que corta
radicalmente com o cinema tradicional”.
Na plataforma digital serão disponibilizadas entrevistas com 12 pessoas, entre as
quais o realizador Fernando Matos Silva,
o produtor António Cunha Telles, a actriz
Lia Gama, a colorista Teresa Ferreira, o
realizador Eduardo Geada e a montadora
Monique Rutler.
Raquel Rato sente-se quase numa corrida
contra o tempo, no registo de testemunhos

que possam contribuir para a investigação
sobre cinema português, já que alguns dos
protagonistas já morreram, entre os quais
José Fonseca e Costa, Alberto Seixas Santos
e António de Macedo.
Raquel Rato diz que está no ‘ano zero’
deste projecto, que gostaria de prolongar
com testemunhos até à actualidade do cinema português.
A plataforma digital “Palavras em movimento: testemunho vivo do património
cinematográfico” foi revelada na segundafeira na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, no primeiro dia do Encontro
Internacional de História Oral do Cinema
Português.
A iniciativa, que assinala ainda os 50 anos
da criação do Centro Português de Cinema - a
primeira cooperativa de cinema em Portugal
- decorre até hoje (terça-feira) e conta com
a presença de Cunha Telles, António-Pedro
Vasconcelos, Lauro António, Rui Simões,
Manuel Mozos e João Lopes.
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Castelo Mágico de
Montemor-o-Velho quer
atrair 70 mil visitantes
A segunda edição do “Castelo Mágico” de Montemoro-Velho, que transforma a fortaleza da região do Baixo
Mondego num parque temático de Natal, terá mais dias
de animação e pretende atrair 70 mil visitantes, anunciou
segunda-feira (18) a organização.

O evento, que decorre sempre de quarta-feira a domingo
entre os dias 30 e 5 de Janeiro de 2020, passa de 18 para
25 dias de animação, propondo às crianças e famílias
diversas actividades e diversões, que vão desde espectáculos teatrais a iniciativas científicas, passando por uma
pista de gelo natural, praças de neve, insufláveis, passeios
com animais, uma via de ‘slide’ nas muralhas do castelo
ou animação de rua permanente, entre outras.
Na documentação disponibilizada, o município de
Montemor-o-Velho afirma que a edição de 2019 do Castelo
Mágico “é de continuidade e vem recheada de novidades
que vão surpreender o público”.
“Por isso, temos a firme convicção e a vontade para
ultrapassar a fasquia dos 70 mil visitantes”, mais do dobro
da primeira edição, realizada em 2018, acrescenta.
“Este é um projecto ambicioso que se posiciona como
um evento estruturante para a vila e para o concelho de
Montemor-o-Velho para a próxima década. Estamos a
trabalhar para que o Castelo Mágico contribua, de forma
decisiva e sem precedentes, para uma valorização e um
crescimento do panorama económico”, enfatiza a autarquia, lembrando que o evento, produzido pelo grupo
Braver, “é o maior parque temático de Natal da região
Centro” e “quer crescer com passos certos e seguros”.
Ouvido pela agência Lusa, Emílio Torrão, Presidente
da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, frisou que
a edição de 2019 “vai de vento em popa”, argumentando
que a procura de bilhetes “já é imensa, ainda sem grande
publicidade”.
O autarca lembrou que a primeira edição “teve mais de
30 mil entradas”, confirmando que o município espera, este
ano, ultrapassar a fasquia dos 70 mil bilhetes vendidos.
Entre outras propostas, Emílio Torrão destacou o reforço
da componente teatral – que para além do espectáculo
temático original com personagens históricas da região
engloba outras 11 peças teatrais – e uma iniciativa paralela, uma caminhada nocturna pela encosta do castelo a
14 de Dezembro, intitulada “Xmas Neon Run & Party”,
limitada a mil participantes que irão transportar consigo
aplicações de néon e que vai “iluminar a vila toda”.
O Castelo Mágico envolve um investimento municipal
de 300 mil euros, mais 100 mil do que na primeira edição,
em que o retorno financeiro se situou nos 130 mil euros,
revelou o autarca.
“Assumimos o prejuízo mas é um prejuízo de investimento”, frisou Emílio Torrão.

