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Sol Português celebra
36 anos com festa natalícia
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Convívio anual reúne leitores e patrocinadores da nossa
publicação irmã num grande encontro destinado a
reconhecer o contributo de funcionários e colaboradores
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Em Gaia há uma escola onde os ‘alunos’ convivem
com animais à distância de um braço
Parte dos 35 hectares do Parque Biológico de Gaia estão “Exploradores do Parque”, uma actividade que se traduz numa
ocupados, desde há um mês, por uma Escola de Ciência Viva visita ao espaço através de um guião onde constam perguntas
onde crianças convivem com mais de 1.000 animais de 200 e desafios que têm de ser cumpridos em equipa.
A “Ciência do Conto” é outra das actividades. Nesta, com
espécies literalmente à distância de um braço.
lupas binoculares para diferenciar as raízes, as folhas e as
flores, os “alunos” ouvem uma história de um livro que faça
parte do plano nacional de leitura — como, por exemplo, “A
maior flor do mundo” de José Saramago — e partem numa
“viagem imersiva” que os leva a estudar as plantas através
de explicações dos professores e de puzzles.
“Aliar a imaginação e a arte à ciência é uma forma de explorar o conhecimento de uma forma alternativa. O Parque
Biológico no fundo já era uma grande sala de aula, mas fica
ainda mais reforçado com a Escola de Ciência Viva. As
crianças têm a oportunidade de observar a natureza no seu
estado natural e explorar os nossos laboratórios através de
experiências”, descreveu Francisco Saraiva.
Somam-se actividades ligadas à robótica e electricidade, bem como oficinas como a “Física do Movimento”,
a “Actividades do laboratório cozinha”, a “O mundo das
A escola abriu a meio de Outubro e está direccionada, intolerâncias” ou a “Chuvas ácidas”, e a possibilidade de
no actual ano lectivo, para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino conversar com cientistas.
“As crianças ‘estudam’ matérias, mas de forma prática. Por
Básico. Ao fim de quatro semanas, passaram pelo projecto
cerca de 200 crianças de escolas do concelho. “No final deste exemplo, não mostramos a galinha ou o porco com ilustrações,
ano lectivo pretendemos ter recebido cerca de 1.500”, indicou mostramos no terreno e cai por terra o mito de que aquilo são
à agência Lusa, o coordenador da escola, Francisco Saraiva. coisas lá do supermercado. As crianças convivem com as
A Escola de Ciência Viva de Vila Nova de Gaia, no distrito espécies praticamente ao alcance de um braço. O objectivo
do Porto, está instalada no Parque Biológico, espaço com deste projecto é criar uma visão mais alargada do mundo”.
Segundo Francisco Saraiva a Escola de Ciência Viva de
cerca de 35 hectares de área florestal, que pode ser explorado
num percurso pavimentado de cerca de três quilómetros, ao Gaia funciona como “um complemento” ao ensino tradicional
longo dos quais estão aproximadamente 1.000 animais de e formal, destacando-se por oferecer uma “resposta experimental”, uma vez que “as crianças têm a oportunidade de
duas centenas de espécies.
As crianças que visitam esta escola têm acesso a várias experimentar, com as próprias mãos, os reagentes químicos
oficinas ao ar livre e em contexto de laboratório como a no laboratório”, o que faz com que “a aprendizagem se pro-

Guarda promove “Cidade Natal”
entre os dias 1 e 25 de Dezembro
A Guarda vai acolher a iniciativa “Cidade
Natal”, entre 1 e 25 de Dezembro, que é
organizada pela Câmara Municipal para
proporcionar um “ambiente mágico e natalício” às famílias que visitam a cidade na
quadra natalícia.
A Câmara Municipal
da Guarda, presidida por
Carlos Chaves Monteiro,
refere em comunicado que
naquele período “a magia
da Cidade Natal” regressa
à cidade. A Praça Luís
de Camões, junto da Sé
Catedral, será o centro de
toda a animação natalícia.
Segundo a autarquia,
o espaço da iniciativa
“Guarda: Cidade Natal” terá uma árvore
de Natal de 12 metros, pista de gelo, casa
do Pai Natal, carrossel parisiense, banco
gigante (‘photo point’), mini roda, estação
e comboio e Mercadinho de Natal.
A organização promete “muita diversão
para miúdos e graúdos”, uma vez que o
objectivo da iniciativa “é proporcionar um
ambiente mágico e natalício às famílias que
visitam a ‘Cidade Natal’, porque é na Guarda
que o Natal brilha mais alto”.
A abertura da “Cidade Natal” será no
dia 1 de Dezembro, um domingo, às 17:00,
“com a chegada do Pai Natal à Praça Luís de

Camões com o seu trenó puxado por quatro
renas mascotes e acompanhado pela Mãe
Natal”, é anunciado.
Na abertura do espaço também não
faltarão “as fadas luminosas, a fanfarra
de Soldadinhos de Chumbo, os sinos de

Natal gigantones, os duendes traquinas, a
bailarina e a sua inseparável caixinha de
música e muitas outras personagens do
universo infantil”.
A “Cidade Natal” estará em funcionamento até ao dia 25 de Dezembro.
De acordo com o município da Guarda, ao
programa de animação permanente juntam-se outras iniciativas como o Concurso de
Montras de Natal, o Madeiro de Natal (no
dia de consoada), exposições de presépios
nas igrejas e capelas da freguesia da Guarda,
de vitrais no Jardim Frei Pedro, e de árvores
de Natal.

cesse de forma diferente, permitindo o erro, a correcção e a
experimentação in loco”.
“Está mais do que provado que é uma forma muito mais
linear e eficaz de transmitir conhecimento a partir da experiência. É muito mais fácil e divertido aprender a experimentar,
a testar com as próprias mãos, a errar e a fazer de novo. Por
outro lado, é fundamental o contacto com a natureza, com
as árvores, com as flores e os animais, pois cada vez mais
vivemos num mundo artificial, asséptico. É importante dar
às crianças a oportunidade de alargarem os horizontes e despertarem os sentidos para a exploração do mundo natural”,
descreveu o coordenador.

Além da componente natural, o Parque Biológico inclui
construções rurais, como o Moinho do Belmiro, a Casa do
Chasco, Casa do Bogas ou a Quinta de Santo Tusso.
A família de animais selvagens tem lontras, garças, bisontes,
milhafres, raposas, gamos, corços, cabras anãs, pernas longas,
corvídeos, javalis, águias, bufo real, cabras bravas e muitos
outros. Já a “família da quinta” está representada por vacas,
cavalos, burros, porcos e galináceos.
Francisco Saraiva revelou que é objectivo da Escola de
Ciência Viva de Gaia, no futuro, dedicar-se também ao pré-escolar e começar a realizar actividades para as famílias.

Turismo Centro saúda atribuição
de estrela Michelin ao restaurante
de Viseu Mesa de Lemos
A Entidade Regional
Turismo Centro de Portugal
congratulou-se com a atribuição de uma estrela Michelin
ao restaurante de Viseu Mesa
de Lemos, em Passos de
Silgueiros, cuja cozinha é dirigida pelo ‘chef’ Diogo Rocha.
“Foi com grande satisfação,
e também com sentimento
de justiça, que recebemos a
informação de que o Mesa
de Lemos foi agraciado com
uma estrela Michelin. O ‘chef’
Diogo Rocha há muito que
merecia ombrear entre os
melhores”, refere o presidente
da Turismo Centro, Pedro
Machado, citado na nota.
No Guia Michelin Espanha
& Portugal 2020, apresentado
na quarta-feira em Sevilha, foram distinguidos 27 restaurantes portugueses: 10 na região
de Lisboa, sete na do Porto e
Norte, sete no Algarve, dois
na Madeira e um no Centro
de Portugal. “A estrela agora
conquistada, apesar de tardia,
representa a consolidação de
um trabalho incansável de
defesa da gastronomia do
Centro de Portugal”.

SEM IGUAL

O líder da Turismo Centro
sublinha que “a gastronomia
é uma das apostas em que o
Centro de Portugal tem vindo
a superar-se”, esperando “que
esta conquista do Mesa de
Lemos, que demonstra a mais-

-valia de se tratar com requinte
os produtos regionais, aliando
a tradição à modernidade,
constitua um exemplo a seguir
por outros restaurantes do
Centro de Portugal”.
No Mesa de Lemos, 98%
dos produtos são portugueses,
aplicados numa “cozinha com
técnicas actuais, com uma
base de cozinha de sabores
portugueses, bem saborosa”.
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Breves de Portugal

Câmara agradada com
instalação de Secretaria de
Estado em Castelo Branco

Fitch melhora previsão
para o PIB e para o
défice este ano
A agência de notação financeira Fitch melhorou na
sexta-feira as suas previsões para a economia portuguesa,
este ano, para um crescimento de 1,9% e para um défice de
0,1% do PIB, alinhando com as estimativas do Governo.
“A Fitch prevê agora que a economia portuguesa cresça
1,9% em 2019, uma revisão em alta face à previsão de
Maio, de 1,7%”, indica a Fitch, na nota de análise onde
manteve o ‘rating’ de Portugal em ‘BBB’ com perspectiva positiva.
Para 2020 e 2021, a agência de notação financeira
antecipa um crescimento real do PIB de 1,7% e 1,9%,
respectivamente, abaixo da previsão do Governo, de uma
expansão de 2% no próximo ano.
Ao nível das finanças públicas, a Fitch refere que,
“depois do défice de 0,4% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2018, prevê que o défice de Portugal se fixe
em 0,1% do PIB em 2019, abaixo da meta inicial do
Governo, de 0,2%”.
Em 24 de Maio, a agência de notação financeira Fitch
antecipava que o défice orçamental ficasse em 0,5%
do PIB este ano — ainda antes da revisão das Contas
Nacionais portuguesas com a nova base 2016, divulgada
em Setembro, onde o Instituto Nacional de Estatística
melhorou o défice de 2018 para 0,4% do PIB —, o que
correspondia a mais do dobro da previsão do Governo,
de 0,2%, naquela altura.
Desta forma, a agência de notação financeira alinha
com a estimativa que o Governo inscreveu no Projecto de
Plano Orçamental para 2020, enviado à Comissão Europeia
em 15 de Outubro, no qual prevê um défice de 0,1% este
ano, antecipando para 2020 um saldo orçamental nulo.
A Fitch indica também que os objectivos do executivo
português de um saldo orçamental equilibrado no final
de 2020, excedentes orçamentais primários, em média,
de cerca de 3% do PIB nos próximos quatro anos e uma
redução da dívida pública até aos 100% do PIB em 2023
são “amplamente consistentes” com o seu cenário base.
“No entanto, a ausência de um orçamento final para
2020 (ainda numa fase de projecto) deixa alguma incerteza
sobre as medidas” a adoptar, alerta a agência de notação.

O presidente da Câmara
de Castelo Branco manifestou agrado com a instalação
da Secretaria de Estado da
Conservação da Natureza,
Florestas e Ordenamento
do Território na cidade,
que representa o reforço
do compromisso entre o
Governo e o interior.
“Vemos com agrado o
reforço desta descentralização, com a criação de três
Secretarias de Estado no
interior do país e, sobretudo,
com a vinda da Secretaria
de Estado da Conservação
da Natureza, Florestas e
Ordenamento do Território
em Castelo Branco”, afirmou Luís Correia.
O autarca entende que
é desta forma que se faz o
caminho para o equilíbrio

e coesão territorial do país.
“Para nós, representa o
reforço do compromisso
do Governo com o interior,
com uma maior proximidade entre o Governo e a
região. Isso é sempre de
louvar”, concluiu.
O Governo decidiu avançar nesta legislatura com
a descentralização de três
Secretarias de Estado que
vão ficar instaladas em
cidades do interior.
Em Bragança fica instalada a Secretaria de Estado
da Valorização do Interior,
Castelo Branco recebe a
Secretaria de Estado da
Conservação da Natureza,
Florestas e Ordenamento
do Território, e, na Guarda,
fica a Secretaria de Estado
da Acção Social.

O Banco de Portugal vai lançar em breve uma consulta
pública para novas regras que obrigarão os bancos a reforçar o controlo interno, disse o governador, Carlos Costa.

Sem-abrigo: Estratégia Nacional prevê que
ninguém fique na rua mais de 24 horas
A actual Estratégia Nacional para a Integração das
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo está assente num modelo de intervenção em que ninguém fique na rua por mais
de 24 horas e um conhecimento permanente do fenómeno.

Portugal com menos um terço de crianças e jovens
nos últimos 30 anos — INE
Em Portugal nasce-se cada vez menos e, apesar de a
taxa de mortalidade ter diminuído, perdeu-se um terço da
população infantil e jovens nos últimos 30 anos, segundo
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Portugueses trabalham mais anos do que a média
da UE — Eurostat
A duração prevista da vida profissional dos portugueses
é superior à média da União Europeia, num total de 38
anos registados no país em 2018, contra cerca de 36 anos
no espaço comunitário.

Semana da Inclusão assinalada em Braga
com 33 actividades

Conselho Regional do Norte aprova moção a favor
da regionalização

A 4.ª edição da Semana para a Inclusão, de 25 de Novembro a
3 de Dezembro, vai ser assinalada em Braga com 33 actividades.
O programa, desenvolvido pela Biblioteca Lúcio Craveiro
(BLC) em parceria com mais 17 associações da cidade, pretende
“sensibilizar a comunidade” para a obrigação de “incluir e
integrar” o cidadão com necessidades especiais.
Segundo a directora da biblioteca, Aida Alves, o objectivo
é promover o trabalho em rede depois de muitas das instituições terem percebido que “trabalham muito sobre a sua
própria missão e o seu plano de actividades em vez de haver
um cruzamento entre si”.
Aida Alves salientou que “a biblioteca tem-se vindo a
posicionar naquele que é o seu papel de mediador e que tem
a obrigação de difundir informação e gerar conhecimento”.
No total, durante essa semana vão ser desenvolvidas 33
actividades: exposições, tertúlias, visitas acessíveis, acções de
sensibilização e formação, oficinas, workshops e espectáculos.
A salientar do programa é a conversa sobre a sexualidade
na deficiência: “Uma lacuna nos direitos das pessoas com
deficiência e um tema tabu que deve ser esclarecido”, explica
a organização.

O Conselho Regional do Norte aprovou por “larga
maioria” uma moção que defende a necessidade de o país
“trilhar rapidamente” o caminho da regionalização política
e administrativa.

Viana do Castelo e Oliveira do Hospital
candidatas a prémio europeu Green Leaf 2021
Viana do Castelo, no Alto Minho,
e Oliveira do Hospital, no distrito de
Coimbra, estão entre as 18 cidades europeias candidatas ao Prémio Green Leaf
2021, informou a Comissão Europeia.
Além das duas cidades portuguesas, concorrem àquele
prémio, as cidades Avignon
e Vichy (França), Bistrita (na
Roménia), Carballo e RibaRoja de Túria (Espanha),
Çiftlikköy (Turquia) e a cidade
alemã de Coswig.
Segundo a Comissão
Europeia, “as cidades da
Europa estão cada vez a
tornar-se mais sustentáveis”,
referindo que “36 cidades de
18 países europeus estão a competir pelos
prémios European Green Capital 2022 e
European Green Leaf 2021”.
“Nos 13 anos de existência destes prémios, este é o maior número de cidades
até agora a participar na competição”.

Banco de Portugal quer que bancos reforcem
controlo interno e vai lançar novas regras

A Comissão Europeia destaca ainda
que aqueles prémios “mostram cidades
e cidadãos que respondem com sucesso
aos desafios do ambiente urbano e das
mudanças climáticas”.

“Este ano, a competição atraiu inscrições de toda a Europa, em particular dos
países do sul e do leste. A maioria é candidata pela primeira vez, com 23 estreias
entre os 36 participantes”, especifica.
Para o comissário europeu, aqueles

títulos representam “uma grande responsabilidade que a rede de cidades
vencedoras leva muito a sério”.
“Uma cidade vencedora é uma embaixadora global vitalícia para a liderança
ambiental da Europa. Cidades
de todo o mundo, incluindo
Nova Iorque, estão agora
a aprender com as nossas
cidades europeias que lideram o caminho da transição
ambiental”.
Os prémios European
Green Capital e o European
Green Leaf “reconhecem
cidades que estão a elevar a
fasquia das práticas ambientais urbanas”.
O European Green Leaf Award é dirigido a cidades europeias com entre 20
mil a 100 mil habitantes e que se demonstrem comprometidas com o ambiente e o
crescimento da economia verde. Lisboa
é a Capital Verde da Europa em 2020.
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Madeira define como
“grande objectivo” apoio
a empresas em processos
de internacionalização
O secretário regional da Economia da Madeira, Rui
Barreto, disse que o “grande objectivo” do executivo
no actual mandado (2019-2023) é apoiar as empresas
em processos de internacionalização para que tenham as
“mesmas condições” no espaço europeu.
“Somos uma Região insular e ultraperiférica e não é
admissível que, por exemplo, os nossos vizinhos canários
tenham apoios para a expedição de produtos originários
das Canárias, com o frete subsidiado e pago a 100 por
cento e as empresas regionais ainda não o tenham”, afirmou o governante.
Rui Barreto falava aos jornalistas após uma visita
à Empresa de Cervejas da Madeira, situada no Parque
Empresarial da Zona Oeste, no concelho de Câmara de
Lobos.

O objectivo do Governo Regional é proporcionar as
“mesmas condições” às empresas do arquipélago, sobretudo ao nível do imposto especial sobre o consumo e no
apoio ao frete, para garantir “competitividade” e evitar
que haja “distorções à concorrência”.
“Esse é um desígnio deste governo”, referiu o secretário da Economia, nomeado pelo CDS-PP no Governo
de coligação com o PSD.
Rui Barreto sublinhou que o executivo irá tomar medidas para que as empresas regionais sejam “mais competitivas e para que consigam chegar a outros mercados”.
“Nós queremos, no próximo Quadro Comunitário de
Apoio, utilizando verbas para os transportes, apoiar o
frete a 100 por cento, não só para o mercado nacional,
mas também para o ponto de destino, porque só assim é
que as empresas regionais podem competir com outras
ilhas”, afirmou.
O secretário da Economia destacou, por outro lado, o
facto de a Empresa de Cervejas da Madeira ser “a única
cervejeira nacional”, salientando que produz o “segundo
refrigerante mais antigo do mundo”, que é a laranjada.
“Isto deve ser um motivo de orgulho nacional e regional”, disse, indicando que a Empresa de Cervejas da
Madeira é a sétima maior da Madeira, com um volume
de exportações na ordem dos 5 milhões de euros.
As exportações representam 20% da produção regional.
A empresa é líder de mercado, com cobertura a 100%
dos pontos de venda no arquipélago e uma quota de
mercado de 80%.

SEM IGUAL

Medalha de Mérito da Madeira atribuída
a Tolentino Mendonça em 23 de Dezembro
A Medalha de Mérito da
Região Autónoma da Madeira
atribuída ao Cardeal José
Tolentino Mendonça será
entregue numa sessão solene
em 23 de Dezembro, no Salão
Nobre do parlamento regional.
A Medalha de Mérito da
Regia Autónoma da Madeira
é uma distinção atribuída
pelo parlamento regional a
“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 atribuição foi aprovada
por unanimidade em 14 de
Novembro, numa reunião da
Comissão Permanente, tendo
a proposta sido apresentada
pelas bancadas do PSD e do
CDS-PP.
A entrega da Medalha
de Mérito pelo parlamento
madeirense constitui um “reconhecimento do percurso de
vida do Cardeal, poeta e pro-

fessor, nascido em Dezembro
de 1965, em Machico”, salienta o parlamento insular.
José Tolentino Mendonça
é a sétima entidade a ser distinguida com a Medalha de
Mérito da Região Autónoma
da Madeira.
O galardão foi anteriormente atribuído ao Bispo
Francisco Santana (1982), ao
fundador do PSD Francisco
Sá Carneiro (1982), ao primeiro presidente do Governo
Regional da Madeira Jaime
Ornelas Camacho (2001),
ao primeiro presidente da

Assembleia Legislativa da
Madeira, Emanuel Rodrigues
(2001), ao futebolista internacional português Cristiano
Ronaldo (2014) e ao antigo presidente do Governo
Regional da Madeira Alberto
João Jardim (2018).
A Assembleia da Madeira
também recorda que o Cardeal
madeirense é autor de vários
livros em diversos quadrantes sociais, tendo-se tornado
arquivista nos arquivos do
Vaticano e bibliotecário da
Biblioteca Apostólica.
Iniciou os estudos em

Teologia em 1982 e foi ordenado padre em 1990. Estudou
Ciências Bíblicas em Roma
e foi professor e vice-reitor
da Universidade Católica
Portuguesa, a instituição
onde fez o doutoramento em
Teologia Bíblica.
José Tolentino Mendonça,
que em 15 de Dezembro
faz 54 anos, é o segundo
membro mais jovem do
colégio cardinalício, após o
cardeal de Bangui (República
Centro-Africana), Dieudonné
Nzapalainga, de 52 anos.
Em 5 de Outubro deste
ano, tornou-se no 46.º cardeal
português, sendo o segundo
madeirense.
A cerimónia da entrega
da Medalha de Mérito está
agendada para as 11:00 de 23
de Dezembro.
O parlamento madeirense
também discutiu na passada
terça-feira um voto de louvor
pela elevação de Tolentino
Mendonça a Cardeal, proposto
pelo PSD. A proposta ainda
não foi votada.

OE2020:

Novo hospital da Madeira co-financiado em
50% pelo orçamento da República — Albuquerque
O Governo Regional da Madeira recebeu no dia 20 de Novembro, em Lisboa,
o compromisso do Primeiro-ministro,
António Costa, de co-financiamento em
50% da construção e dos equipamentos
do novo hospital da região, no âmbito
do Orçamento do Estado para 2020
(OE2020).
“Por parte do senhor Primeiroministro, há uma vontade empenhada,
determinada, no sentido de resolver
algumas das questões. Uma das questões é a clarificação relativamente ao
co-financiamento do Hospital Central
do Funchal”, afirmou o presidente do
Governo Regional da Madeira, Miguel
Albuquerque (PSD), em declarações
aos jornalistas, após uma reunião com
o Governo da República, que decorreu
no Palácio de São Bento, em Lisboa.
Além do Primeiro-ministro, António
Costa, o encontro contou com a presença
do ministro de Estado e das Finanças,
Mário Centeno, com o objectivo de
preparar o OE2020.

“Foi uma reunião cordial, correu muito
bem e constatamos, de ambas as partes,
a possibilidade de chegarmos a um entendimento relativamente ao conjunto de
‘dossiers’ que temos pendentes”, disse
Miguel Albuquerque.
Entre os três pontos essenciais discutidos na reunião, o presidente do executivo regional destacou a necessidade de
se encontrar uma solução para que os
residentes na Madeira não tenham que
continuar a adiantar os valores “exorbitantes” nas passagens aéreas de ligação
ao território continental e vice-versa.
“Vamos constituir, rapidamente, um
grupo de trabalho para avançarmos com a
possibilidade de os residentes na Madeira
não terem de adiantar as quantias muito
elevadas que têm que fazer para viajar
em território nacional”, adiantou o presidente do Governo Regional, referindo
que deve ser encontrada uma solução
semelhante à que foi gizada para os
estudantes, “em que o residente só paga
o valor dos 86 euros”.

Madeira apela a “consenso”
com Açores para reforma
do sistema político
O líder parlamentar do PSD na Assembleia da Madeira
apelou a um consenso com a Região Autónoma dos Açores
para uma reforma do sistema político, alterando o “actual
quadro constitucional, que não serve”. “A revisão do Estatuto
Político-Administrativo é uma prioridade, mas não é tudo,
é preciso somar a revisão da Constituição da República, da
Lei das Finanças Regionais e da Lei Eleitoral”, sustentou
Jaime Filipe Ramos no plenário do parlamento regional.
O deputado social-democrata madeirense desafiou os
Açores a “juntarem-se à Madeira para que as duas regiões
possam tentar rever os documentos”, representativos do
aprofundamento da autonomia.

Outra das questões abordadas foi a
necessidade de se fazer um estudo de
mercado para averiguar da possibilidade
ou não de ser criada uma ligação marítima
para a Madeira.
Questionado sobre se houve a garantia
de que estas questões vão constar no
OE2020, nomeadamente o co-financiamento do novo hospital da região,
o presidente do Governo da Madeira
disse que recebeu esse “compromisso”,
frisando que “a palavra de um Primeiroministro é palavra sagrada”.
Rejeitando a ideia de existir um caderno de encargos apresentado pelo Governo
Regional da Madeira ao Governo da
República, Miguel Albuquerque realçou
que, neste momento, o que há é “um
diálogo profícuo”. “Neste momento,
temos quatro anos para trabalhar em
conjunto”, acrescentando que existem
dois Governos, Regional da Madeira
(PSD/CDS) e República (PS), constituídos legitimante, que têm que encetar
um diálogo útil em prol das populações.

O arquipélago açoriano, acrescentou, “reconheceu que
avançou pouco” na última revisão do seu Estatuto PolíticoAdministrativo.
Por isso, o PSD defende o “consenso com os Açores
para que se pense na alteração deste quadro constitucional,
porque o actual não serve”.
Jaime Filipe Ramos questionou “até onde haverá nível de
compromisso da Assembleia da República nesta matéria”,
sustentando que deve ter apenas “o poder de ratificar e não
de rectificar, adulterar ou subverter os princípios aprovados
no parlamento madeirense”.
O líder da bancada do PSD/Madeira apresentou uma
proposta conjunta com o CDS, partido parceiro da coligação
governativa no arquipélago, para a constituição de uma
Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia,
aproveitando o trabalho já feito na anterior legislatura.
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Vasco Cordeiro destaca importância do aeroporto
de Ponta Delgada, que faz 50 anos
O presidente do Governo Regional dos
Açores, Vasco Cordeiro, destacou, na
terça-feira transacta, no 50.º aniversário
do aeroporto de Ponta Delgada, a “importância fundamental” das infra estruturas
aeroportuárias para o desenvolvimento
económico da região.

“Se em qualquer território as acessibilidades aéreas e as infra estruturas que as
servem são de importância fundamental,
no caso de um território insular, arquipelágico, como é o caso dos Açores, essa
importância é ainda mais importante”,
afirmou, o líder do executivo açoriano,
que falava na comemoração do 50.º aniversário do aeroporto de Ponta Delgada.
Vasco Cordeiro salientou a ideia de
parceria, que considera fundamental na
gestão destas infra estruturas, e apontou

para o “trajecto que tem sido feito no
sector do turismo”, o qual “não teria
sido possível se não houvesse o trabalho
conjunto de várias entidades, entre as
quais a ANA” (Aeroportos de Portugal).
O contributo do aeroporto para o
crescimento da região foi também frisado
pelo presidente da
comissão executiva da ANA, Thierry
Ligonnière, que
considerou que “50
anos parece pouco
tempo (…) mas o
impacto destes 50
anos nos negócios,
no turismo, aqui
em São Miguel
é absolutamente
fenomenal, em particular nos últimos
anos”, acrescentando que isso “faz sentir o peso” da
responsabilidade da empresa, “como
gestão da infra estrutura”.
O CEO da empresa destacou que “a
história de gestão de aeroportos é uma
história de parceria”, lembrando que
conta com todos os stakeholders para
enfrentar “os desafios actuais e futuros”,
de entre os quais destaca as mudanças
climáticas.
“As mudanças climáticas são um ponto
muito importante para nós, acho que é um

ponto muito importante também para os
Açores. Estamos empenhados em tratar
deste desafio da forma mais ambiciosa
possível – temos compromissos muito
importantes a nível do grupo, dos 46
aeroportos do grupo” Vinci, afiançou.
Também o director dos Aeroportos
dos Açores, José Luís Alves, evidenciou
o papel fundamental desta infra estrutura, por onde, “no final do corrente ano,
terão transitado mais de dois milhões de
passageiros”.
O aeroporto de São Miguel está situado na Nordela, em Ponta Delgada,
desde 1969, ano em que foi concluída
a obra que viria a substituir o anterior
aeródromo civil de Santana, situado na
freguesia de Rabo de Peixe, concelho da
Ribeira Grande.
A infra estrutura inaugurada, em 1969,
pelo Presidente da República Almirante
Américo Tomás, viria a ser baptizada
como aeroporto João Paulo II, quando
foi inaugurada a gare de passageiros,
em 1995, em honra à passagem do Papa
pelo arquipélago, em 1991.
O aeroporto é gerido, desde 1998, pela
ANA – Aeroportos de Portugal. Em 2013,
os dez aeroportos geridos pela ANA em
Portugal, no qual se inclui o aeroporto
de Ponta Delgada passaram a integrar a
rede internacional Vinci Airports, que
explora 46 destas infra estruturas em
todo o mundo.

Líder da Associação Académica da Universidade
dos Açores quer “intervir na sociedade”
A nova presidente da Associação Académica da
Universidade dos Açores (AAUA), Daniela Faria querer
“poder intervir na sociedade” para “promover” a universidade e “melhorar” a comunidade.
“Queremos poder intervir na sociedade. Uma das nossas
medidas gerais é promover sempre a nossa universidade e
passar a imagem de que somos jovens e estudantes activos,
pretendemos melhorar a nossa comunidade”, assinalou à
agência Lusa a estudante, reiterando que pretende que a
actuação deste mandato “saia das portas” da universidade.
Daniela Faria encabeçou a única lista candidata aos
órgãos sociais da AAUA, tendo sido eleita presidente da
direcção com 186 votos, registando-se ainda oito votos
branco e sete nulos.
A presidente eleita apontou como objectivo a criação de
uma rede de transportes entre a residência universitária e o
campus de Ponta Delgada. “Continua a ser uma realidade
que a nossa residência poderia ter mais condições e temos
como objectivo conseguir arranjar uma rede de apoio de
transporte público entre a residência e a universidade.
Estamos em processo de negociação para dar uma resposta
melhor aos estudantes”.
A aluna do mestrado em Ciências Económicas e
Empresariais, licenciada em Psicologia, destacou que um
dos objectivos do mandato passa por desenvolver o desporto
universitário, apostando em equipas de basquetebol e futsal, estando a associação a recrutar “possíveis treinadores
profissionais”.

Assinalando a inexistência de “grandes alterações” face
ao alojamento universitário em Ponta Delgada, a estudante
afirmou que as “rendas são caras” e que, caso um estudante
não consiga lugar na residência, não consegue encontrar
“resposta à sua necessidade”.
“Pretendemos continuar a dar apoio aos estudantes deslocados, através da plataforma que já criamos (Home4Study).
Realmente, existem muitos estudantes e poucos alojamentos
destinados ao seu acolhimento. Pretendemos continuar a
ouvir e reivindicar por melhores condições para o alojamento
dos estudantes”, disse.
Daniela Faria, que no anterior mandato era vice-presidente
com o pelouro da Acção Social, assinalou que pretende
“apostar na formação extracurricular” dos estudantes, criar
“melhores condições administrativas” para os grupos e
núcleos da academia, e dinamizar “’wokshops’ de bailes
e danças tradicionais dos Açores”, uma vez que a “cultura
está um bocadinho esquecida” pelos estudantes.
A estudante pediu um maior “envolvimento” dos colegas no associativismo universitário, destacando que a
Associação Académica “não é só festa”.
Sobre o número reduzido de alunos que a Universidade
dos Açores continua a registar, que não chega aos três mil,
a aluna defendeu que tal se deve à “questão do alojamento”
e ao “estereótipo de que os Açores não têm tanto para dar”
comparativamente a outros locais, pedindo uma “reflexão
conjunta” com pessoas de “várias áreas” para encontrar a
“melhor resposta”.

Portugal Venture investe 800 mil euros
em três novas ‘startup’ nos Açores

Games e na Yara Pets.
A Portugal Ventures reforçou também o seu portfólio no
sector mais dinâmico da economia portuguesa, o turismo,
ao investir na Azores Touch,
através do fundo Turismo
Crescimento.
O Fundo Azores Ventures,
que conta com a participação
do Governo Regional dos
Açores, visa “colmatar a falha
de mercado” para a região
dos Açores na dinamização

A Portugal Ventures reforçou a aposta no empreendedorismo nos Açores ao
investir 800 mil euros em
três novas ‘startup’ (Azores
Touch, Cereal Games e Yara
Pets), anunciou a sociedade
de capital de risco.
O Fundo Azores Ventures,
criado pela Portugal Ventures

(sociedade pública de capital
de risco), em parceria com
o Governo Regional dos
Açores e a Sociedade para
o Desenvolvimento empresarial dos Açores (SDEA),
tinha investido em duas novas ‘startup’ desde que foi
criado, mas agora juntam-se
“os investimentos na Cereal

de projectos de inovação
e empreendedorismo, bem
como aumentar a criação de
emprego e competitividade
empresarial no arquipélago.
Já o investimento na Azores
Touch, através do fundo
Turismo Crescimento, reflecte também o aumento dos
indicadores de procura nos
Açores como destino turístico,
o que potencia o surgimento
de mais projectos inovadores
nesta área.

Governo dos Açores
incentiva gestores de
empresas a apostarem
na formação
O Governo Regional dos
Açores lançou um programa
de formação para gestores
de topo das empresas,
com uma comparticipação
de 85%, para preparar os
empresários para a transformação dos mercados.
“A dinâmica e sobrevivência das empresas vai
depender muito da sua
capacidade de adaptação
aos novos mercados e à
sua resposta à regulação
emergente e cada vez mais
rápida de transformação que
acontece nessa área. É essencial em primeiro sensibilizar, mas em segundo lugar
capacitar as empresas para
as ferramentas adequadas,
para que as mesmas possam
vencer estes desafios cada
vez mais globais”, afirmou o
vice-presidente do Governo
Regional, Sérgio Ávila.
Segundo o vice-presidente do executivo açoriano,
estão abertas as candidaturas para um conjunto de seis
‘workshops’ para gestores,
três a realizar na ilha de
São Miguel e três na ilha
Terceira.
O Governo Regional
financia “85% dessa formação”, com recurso a
fundos comunitários, mas
os gestores interessados
têm de participar nas seis
formações, deslocando-se
às ilhas de São Miguel e
Terceira.

Além das formações,
serão ainda realizadas “conferências com pessoas de
renome internacional” para
“contribuir para melhorar a
qualidade e a capacitação
de gestão dos empresários”.
“Consideramos que é
essencial neste mundo
cada vez mais competitivo
que os gestores de topo das
empresas tenham acesso à
reflexão e à formação sobre
a evolução das principais
tendências mundiais, ao nível do consumo, dos meios
de contacto com os clientes e
de gestão”, salientou Sérgio
Ávila, em declarações aos
jornalistas.
A medida junta-se a outras já avançadas pelo executivo açoriano de incentivo
à transformação digital das
empresas.
Segundo o vice-presidente do Governo Regional, já
foram aprovadas 80 candidaturas ao Vale Digital, um
apoio atribuído a empresas
açorianas até um máximo de
10.000 euros cada, destinado à contratação de serviços
de transformação digital.
“A adesão ao vale tem
sido muito significativa. Já
tem aprovadas 80 candidaturas, já tem investimento
disponibilizado de 750 mil
euros a essas empresas e
esperamos que muitas mais
empresas beneficiem desse
apoio”, frisou.
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Vamos falar de preços
Se vivíamos melhor ou pior, em Portugal,
antes ou depois de 25 de Abril de 1974 é assunto
polémico que divide a população.
Uns dizem que sim (vivia-se melhor).
As famílias sustentavam-se, na maioria, só
com o vencimento do Chefe de Família – já
que o conjugue não usufruía salário pela
árdua lida doméstica. Agora, mesmo com
dois vencimentos, mal se consegue pagar as
despesas…
Dirão outros: antes, havia muita necessidade, muitos filhos… e muita fome. Era preciso
renunciar muito, para ter vida decente.
Quem tem razão? Ambos?
Mas vamos aos preços, antes e depois da
Revolução da Liberdade.
Antigo director do “Jornal de Tondela”,

Se vivíamos melhor ou pior, em
Portugal, antes ou depois de 25 de
Abril de 1974 é assunto polémico
que divide a população.
homem de vasta cultura e ideias lúcidas,
no ano de 2014, a 5 de Junho, escreveu
sobre o que se podia fazer com nota de cem
escudos (equivalente, agora, a cinquenta
centavos) e inumera os bens que se podiam
comprar.
Termina a curiosa crónica dizendo que hoje
serve apenas para gorjeta, se ainda se tem o
antigo costume de gratificar o empregado de
mesa!…
Em 1973, ano antes da Revolução, podia-se

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal
hospedar em Lisboa, no hotel Alameda, por
120$00 (duas pessoas) e quatro, no mesmo
hotel, por 160$00!
Um belo almoço custava, no mesmo hotel,
25$00!
Velho folheto, do ano da inauguração do
“Pão de Açúcar”, na Avenida da Boavista,
Porto, mostra, entre outros, os seguintes
preços: Arroz Gigante Nacional 6$90; Café
Sical, lote 5 Estrelas (250gr) 10$50; Vermouth
Martini 27$20; Sumos Compal 3$80; Açúcar
Granulado (1Kg) 7$50; Cacau Instantâneo
(250 gr) 6$70; Farinha Maizena 10$40... E
por aí adiante.
Vamos comparar, agora, o nível de
vida da época, indicando o valor do vencimento dos militares: Furriel 1.830$00;

A Igreja e Darwin
Quando pensamos em Charles Darwin,
automaticamente pensamos na Teoria da
Evolução. Assim como muita gente pensa
que Darwin disse que o ser humano veio do
macaco – uma tolice que já expliquei no artigo
“Os macacos de Darwin” – a Igreja Católica
também não rejeita a Teoria da Evolução, nem
afirma que o homem foi criado directamente
do barro.
A proximidade genética do ser humano
com o chimpanzé e o bonobo (chimpanzépigmeu) já serviria de prova da evolução das
espécies – usando o raciocínio de Ockham,
frade franciscano que ensinava o argumento da
simplicidade das explicações – afinal, porque
Deus se daria ao trabalho de fazer espécies
geneticamente próximas uma a uma se pode
valer-se da evolução?
Chega a ser curioso. Quando o Rio Congo
se formou, há mais de um milhão de anos, os
chimpanzés ficaram isolados com os gorilas,
desenvolvendo um comportamento agressivo
e sendo o primata que mais oprime a fêmea,
já o bonobo, sem concorrência, desenvolveu

1.º Sargento 2.684$00;
Alferes 3.360$00; Capitão
6.000$00; Coronel
9.900$00; General
12.000$00.
Não sei – porque não
sou economista, ainda que tenha formação
em Economia – se viver antes ou depois de
1974 era melhor ou pior.
Sei, apenas, que antes não havia tantos a
pedir na via pública ou à porta dos supermercados e restaurantes. Não havia recolha
de alimentos, nem pedidos para auxiliar
Associações e Fundações; nem gente a dormir
na rua e nos bancos de jardim. Mas que havia
necessidades, havia, e muitas!… Mais que
agora? Não sei.

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil

Assim como muita gente pensa
que Darwin disse que o ser
humano veio do macaco (...)
a Igreja Católica também não
rejeita a Teoria da Evolução, nem
afirma que o homem foi criado
directamente do barro.
um comportamento sexual muito parecido
com o humano... Primos interessantes da
humanidade, inteligentes e com capacidade
de comunicação.
Para encerrar as polémicas entre e teólogos
católicos com evolucionistas e existencialistas, o Papa Pio XII, em 1950, escreveu a
Encíclica Humani Generis (w2.vatican.va/
content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/
hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.
html), que tratou de muitos assuntos relacionados à criação do género humano.
Sobre a criação do ser humano, chama a
atenção o parágrafo 36: “Por isso o magistério
da Igreja não proíbe que nas investigações e

disputas entre homens doutos de ambos os
campos se trate da doutrina do evolucionismo,
que busca a origem do corpo humano em matéria viva preexistente (pois a fé nos obriga a
reter que as almas são directamente criadas por
Deus), segundo o estágio actual das ciências
humanas e da sagrada teologia, de modo que
as razões de uma e outra opinião, isto é, dos
que defendem ou impugnam tal doutrina, sejam
ponderadas e julgadas com a devida gravidade,
moderação e comedimento”.
Naqueles anos, o ateísmo que atacava a
Bíblia e a Igreja precisava reafirmar sua posição, como se vê no parágrafo 38: “Da mesma
forma que nas ciências biológicas e antropológicas, há alguns que também nas históricas
ultrapassam audazmente os limites e cautelas
estabelecidos pela Igreja. De modo particular,
é deplorável a maneira extraordinariamente
livre de interpretar os livros históricos do
Antigo Testamento”.
Usavam uma carta da Comissão Pontifícia
para os Estudos Bíblicos que “adverte claramente que os onze primeiros capítulos

Radicalização crescente da política partidária na Europa
Coligação da esquerda com a esquerda da esquerda em Espanha
Os líderes do PSOE (Pedro Sánchez) e do
Unidas Podemos (Pablo Iglesias) comprometem-se a formar coligação governamental
e deste modo a iniciar uma cultura do compromisso em Espanha, muito embora só à
esquerda.
Prometem para isso um executivo de coligação “rotundamente progressista”, o que de
certo modo parece inviabilizar o diálogo com
os partidos à direita; como a soma dos 120
deputados do PSOE com os 35 do PodemosIU só alcança 155 votos assegurados, isto faz
supor que a coligação não passará na primeira
votação do parlamento, dado para isso precisar
de 176 votos (maioria absoluta). Faltam-lhe
21 deputados.
Na segunda votação outros partidos da
esquerda bastecer-se-ão para possibilitarem
a formação de governo. O pressuposto apoio

SEM IGUAL

Uma sociedade civil para não ter
andar torto, tem de
procurar andar com o pé
esquerdo e com o pé direito,
de modo a não tropeçar um no
outro; doutro modo passará ao
“jogo da macaquinha”!
dos independentistas não contribuirá para a
estabilidade da Espanha.
Resultados das eleições: o PSOE (28% tem
120 deputados), PP (20,82% e 88 deputados),
Vox (15,09% e 52 deputados), Podemos-IU
(12,84% e 35 deputados), Ciudadanos (6,79%
e 10 deputados), Más País (3 deputados),
Nacionalistas Vascos: PNV (7 deputados),
e Bildu (5 deputados), os Catalães, Junts (2
deputados) e CUP (2 deputados).

do Génesis, embora não
concordem propriamente
com o método histórico,
pertencem ao género
histórico em sentido verdadeiro e que, com estilo
singelo e figurado, acomodado à mente do
povo pouco culto, contêm as verdades principais e fundamentais em que se apoia a nossa
própria salvação, bem como uma descrição
popular da origem do género humano e do
povo escolhido”.
Embora simples e figurados, foram escritos
ajudados pelo sopro da divina inspiração. E é
uma visão semelhante à que tive empiricamente quando me converti católico, vi claramente
no Génesis os elementos que eu conhecia do
Evolucionismo e das Teorias Cosmológicas do
Big Bang do Padre Georges Lemaitre.
Mário Eugénio Saturno
(cientecfan.blogspot.com) é Tecnologista
Sénior do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e congregado mariano.

Por António Justo
Correspondente da Alemanha

A UE certamente estaria interessada numa
coligação PSOE com o PP. Tudo o resto
obrigará a UE a uma maior observação da
economia espanhola. A Portugal, como pequena economia, tinha-lhe sido facultada a
Geringonça para a extrema esquerda não fazer
parte do governo.
Com esta coligação é dado mais um passo
no sentido da radicalização da sociedade espanhola. A escolha cada vez se torna mais difícil
dado se limitar à escolha de males menores.
Na Espanha, a coligação da Esquerda com
a “esquerda da esquerda” terá como resultado
o fortalecimento da direita e da direita da
direita!
Com o novo governo, a política marxista
anticultura-ocidental será mais fortalecida e
com isto provocará a movimentação dos cidadãos para a direita! A esquerda continuará

mais interessada em criar
dissonância do que harmonia, o que desagradará
a grande parte do povo.
A polarização política na
Europa parece querer levar a criar condições
políticas como na América do Sul.
Um certo jacobinismo político em voga
leva os partidos a terem um comportamento
de seitas fomentando automaticamente a polarização da sociedade; muitos deles fazem
uso da palavra democracia, como varinha de
condão, porque sabem que o povo não vai
analisar os seus programas e doutrinas.
Uma sociedade civil para não ter andar torto,
tem de procurar andar com o pé esquerdo e
com o pé direito, de modo a não tropeçar um
no outro; doutro modo passará ao “jogo da
macaquinha”!
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Hospital de Santarém inaugura cozinha onde
pessoas com doença mental aprendem a cozinhar
O serviço de psiquiatria do
Hospital de Santarém inaugurou a cozinha do projecto
“In_Cooking”, onde, durante
um ano, meia centena dos
seus utentes vão frequentar
oficinas de cozinha orientadas pelo chefe escalabitano
Rodrigo Castelo.

O projecto segue-se a outros que o departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental do
Hospital Distrital de Santarém
(HDS) tem vindo a desenvolver com o objectivo de
autonomizar os seus utentes

e de promover a inclusão e a
redução do estigma associado
à doença, disseram à Lusa
Carla Ferreira e Ana Mendes,
coordenadoras da iniciativa.
Tal como aconteceu com o
projecto In_Cluir – Oficinas
para Todos e Cada Um,
iniciado há quatro anos sob

orientação de um artista
plástico e que vai na sua sexta
edição, também o In_Cooking
vai funcionar com grupos que
integram seis pessoas com
doença mental, identificadas
pelo serviço de psiquiatria, e

dois da comunidade, identificados pela acção social da
Câmara de Santarém.
Carla Ferreira, enfermeira
da equipa, afirmou que ao
longo de um ano funcionarão
seis grupos, com aulas de duas
horas em dois dias da semana.
O objectivo da equipa é
promover a autonomia, a capacidade de organização e de
ser selectivo” nas compras, a
prática de uma alimentação
saudável e também a empregabilidade.
Paula Nogueira, 52 anos, é
uma das utentes do Hospital
de Dia do serviço que está a
frequentar as oficinas e que
as técnicas acreditam poderá
encontrar aqui “a grande alavanca para regressar” a uma
área onde já trabalhou.
“Gosto de cozinhar, porque
a cozinhar estou a criar”, disse
Paula Nogueira confessando
que, na primeira aula, realizada na semana passada, se
sentiu “novamente feliz”, num
quadro que tem sido de “demasiada angústia e ansiedade”.

A psicóloga Ana Mendes
salientou o impacto destes
projectos “fora da caixa” tanto
na auto-estima dos participantes como na diminuição
do estigma da doença mental
na comunidade, atestado pelo
estudo realizado no primeiro
ano do In_Cluir, iniciativa
que leva os utentes para fora
do hospital para a realização
de actividades de pintura em
espaços públicos. “Daí pensámos, se calhar temos que fazer
projectos mesmo diferentes,
em que as pessoas estejam
felizes a fazer algo e pensámos
nesta área da cozinha porque
os utentes estão muito isolados, muitas vezes sozinhos,
utentes que vivem com os pais,
depois os pais envelhecem e
não se autonomizam”.
“E depois a cozinha é algo
espectacular, porque, além do
manusear, é todo este leque
de cor, de cheiro, de paladar
(…), que se traduz também
num outro tipo de felicidade,
que os deixa mesmo felizes”,
acrescentou Carla Ferreira.

Projectos de envelhecimento activo
e saudável premiados na região Centro
Projectos de boas práticas de envelhecimento activo e
saudável na região Centro foram premiados no âmbito de
uma iniciativa promovida pelo terceiro ano consecutivo pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDRC). “O Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento
Activo e Saudável da Região Centro” distinguiu projectos
nas categorias de “Conhecimento+”, Saúde+” e “Vida+”, de
entre um lote de 11 finalistas, que saiu de um total de 160
candidaturas admitidas a concurso, oriundas de 63 municípios,
anunciou a CCDRC, promotora do galardão em parceria com
o consórcio Ageing@Coimbra.
Na categoria “Conhecimento+” — relacionada com as
boas práticas que valorizem a investigação e as tecnologias
no envelhecimento activo e saudável — foi distinguido de
entre oito candidaturas o projecto “Gamification Supporting
Active and Assisted Living”, que parte de elementos de jogos
(técnica de gamificação) e inteligência artificial “de forma
a promover hábitos e comportamentos saudáveis, proporcionando um envelhecimento mais activo e feliz, ao mesmo
tempo que facilita a tarefa, mesmo à distância, da família e
dos cuidadores”.
O projecto vencedor é da responsabilidade da empresa
Intellicare e do Coimbra Institute for Biomedical Imaging and
Translational Research (CIBIT), da Universidade de Coimbra.
Já na categoria “Saúde +”, que recebeu 43 candidaturas e
que contempla “boas práticas que contribuem para melhorar
os cuidados de saúde mais orientados para o idoso”, foi
distinguido o “Programa Abem”, da Associação Dignitude,
também sediada em Coimbra.
Este projecto “tem como missão garantir que todos os portugueses tenham acesso aos medicamentos de que necessitam,
independentemente das condições socioeconómicas”, refere
a CCDRC, em informação disponibilizada à Lusa.
Acrescenta que, apesar de o programa ser de âmbito nacional, possui actualmente 55 parceiros locais na região Centro,
“com profissionais capacitados e conhecimento local”.
Por último, a categoria “Vida +”, relacionada com “boas
práticas que promovem estilos de vida mais saudáveis, com
ou sem recurso à utilização de novas tecnologias” e que privilegia acções “em ambientes rurais ou urbanos, que sejam
facilitadoras da actividade diária do idoso e promotoras de
maior qualidade de vida”.
Nesta categoria, a que mais candidaturas recebeu (109, 68%
do total), foi distinguido o projecto “A Voz do Rock”, da Gira
Sol Azul, criado no âmbito do Festival de Artes “Viseu A” em
2014 e que tem como meta “quebrar as barreiras da idade e
demonstrar que com vontade tudo se faz, até concertos de rock”.
O grupo “composto na sua maioria por octogenários de

Viseu, que optam pelo rock e por canções que geralmente
não se fazem ouvir em vozes de pessoas mais idosas”, aceitou
“sem hesitar” um desafio lançado pelos promotores a pessoas
maiores de 60 anos “de cantar algo que lhes poderá ser menos
familiar” e tem baseado as suas actuações em temas ‘indie’
e rock produzidos em Portugal nas últimas décadas, adianta
a CCDRC.

Breves da Saúde
Mortes por cancro do pâncreas duplicaram
em Portugal nos últimos 25 anos
As mortes por cancro do pâncreas mais do que duplicaram
em Portugal nos últimos 25 anos, correspondendo a um
aumento médio anual de 3%, revelou um estudo divulgado
pela Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG).

Sociedade para a obesidade
defende comparticipação dos fármacos
no combate à doença
A presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da
Obesidade (SPEO), Paula Freitas, defendeu que é necessária
a “comparticipação dos fármacos” para se tratar a obesidade
“como doença que é” e combatê-la precocemente.

Alunos de Medicina entregaram mais
de 2.700 cartas a pedir criação de observatório
Estudantes de Medicina entregaram no Ministério da
Saúde mais de 2.700 cartas em que apelam à criação de
um observatório de planeamento dos recursos humanos
em saúde.

Ministra da Saúde chamada ao parlamento
sobre relatório de acesso a cuidados de saúde
O parlamento aprovou a audição da ministra da Saúde
para esclarecer alguns dados do Relatório Anual sobre
o Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades
Convencionadas em 2018.

COVILHÃ: Jornadas de Cardiologia do Centro
A localidade de Unhais da Serra, concelho da Covilhã,
vai receber, nos dias 29 e 30, as Jornadas de Cardiologia
do Centro, encontro que visa traçar o perfil da cardiologia
na região e perspectivar o futuro, anunciou a organização.

REGUENGOS DE MONSARAZ: Novo modelo
de cuidados de saúde domiciliados
O município de Reguengos de Monsaraz (Évora) assinou um acordo de parceria com a DECSIS – Sistemas
de Informação para a implementação do projecto isAlice
(Ageing Longer: Intelligent Care Environment).

MÉRTOLA: Unidade móvel avança com vacinação
contra a gripe
A Unidade Móvel Médico-Social de Mértola, no distrito de Beja, começou a realizar uma campanha gratuita
de vacinação contra a gripe, que irá percorrer todas as
localidades do concelho.

PORTALEGRE: Realizada 1.ª gastrectomia por via
laparoscópica
A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA)
revelou que foi realizada no hospital de Portalegre a primeira
gastrectomia (remoção do estômago) por via laparoscópica,
encontrando-se o doente “plenamente recuperado” no seu
domicílio.

Isolamento e respostas na saúde dominam debate
sobre envelhecimento em Coimbra
Foi também atribuído o Prémio Empreendedor 50+ da região
Centro a Fernando Seabra Santos, professor catedrático, antigo
reitor da Universidade de Coimbra e administrador, desde
2014, da empresa Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, Lda.
O Prémio Empreendedor 50+ da Região Centro tem como
principais objectivos promover o espírito empresarial e o
empreendedorismo sénior, reconhecer publicamente os empreendedores que construíram uma carreira de empresário
numa fase mais avançada da sua vida e sensibilizar os decisores
públicos para a importância do empreendedorismo sénior e
para o apoio à criação de incentivos para o estímulo a esta
forma de empreendedorismo.

DGS alerta para a necessidade de
realização de testes das hepatites e do VIH
A directora do Programa Nacional para a Infecção VIH/
Sida e Hepatites Virais alertou para a necessidade de os
portugueses fazerem o teste de diagnóstico destas doenças
silenciosas para que possam ser tratados atempadamente no
caso de estarem infectados. “O pior de tudo é a pessoa viver
com a infecção e não saber. Isso sim é que é perigoso para
o próprio e para a sociedade”, porque “a partir do momento

O isolamento e a insuficiência das respostas na área da
saúde para os idosos que regressam a casa após internamento
hospitalar foram realçados pelos oradores de um debate
realizado em Coimbra na semana passada.

INEM vai renovar 75 ambulâncias num
investimento de mais de 3,7 milhões de euros
O INEM vai renovar 75 ambulâncias afectas a postos
de emergência médica, que funcionam em corporações de
bombeiros ou delegações da Cruz Vermelha, num investimento acima de 3,7 milhões de euros.

que sabe, a pessoa pode ter acesso aos cuidados de saúde
que necessita”, disse Isabel Aldir, que falava à agência
Lusa a propósito da “Semana Europeia do Teste VIH e
Hepatites Virais”, que se iniciou no dia 22 e se estende até
29 de Novembro com acções de rastreio em todo o país.
A médica infectologista explicou que esta iniciativa pretende “alertar a população para a necessidade de fazerem
os testes para diagnóstico das hepatites virais e da infecção
VIH” porque são doenças que podem não se manifestar
durante muitos anos.
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Descendentes luso-malaios em Banguecoque
para acompanhar visita histórica do Papa à Ásia
Um grupo da comunidade
de descendentes luso-malaios
esteve na Tailândia a acompanhar a primeira visita do
Papa Francisco à Ásia e
expressaram à Lusa o desejo
que a próxima digressão contemple Malaca, “os guardiões
do catolicismo na Malásia”.
“A vinda do Papa à Ásia é
realmente fantástica”, disse à
Lusa Joseph Santa Maria, um
dos representantes da minoria
luso-malaia perante o estado
de Malaca, acrescentando
que os tailandeses se devem
sentir muito honrados com
esta visita.
A Tailândia, um país de
66 milhões de habitantes, de
maioria budista, conta com

uma pequena comunidade
católica de 388 mil pessoas,
ou 0,58% da população total.
“Certamente é uma grande
honra para os católicos da
Tailândia”, afirmou Joseph
Santa Maria que, juntamente
com 12 luso-descendentes,
assistiu a uma missa presidida pelo Papa Francisco no
Estádio Nacional.
No dia anterior, explicou
Joseph Santa Maria, o grupo
encontrou-se para uma visita
informal com o embaixador português na Tailândia,
Francisco Vaz Patto.
O Papa Francisco aterrou
na quarta-feira transacta em
Banguecoque para uma visita de três dias à Tailândia, a

primeira etapa de uma viagem
pela Ásia que também incluiu
o Japão.
O desejo de Joseph Santa
Maria, assim como da comunidade luso-malaia, é que “um
dia o Papa visite a comuni-

dade portuguesa de Malaca”,
mais precisamente no Bairro
Português em Malaca onde
se estima viverem ainda mil
a dois mil luso-descendentes
em cerca de 180 casas.
“Malaca é onde começou

a fé católica” na Malásia e os
“portugueses de Malaca são
os guardiões do catolicismo”,
neste país, reforçou, referindo-se à cidade onde em 1509
Diogo Lopes Sequeira, enviado do rei D. Manuel, aportou
para estabelecer relações e
dois anos mais tarde Afonso
de Albuquerque desembarcou,
demoliu a Grande Mesquita, e
levantou no local uma fortaleza que seria um importante
entreposto comercial.
O islamismo é a religião

SEM IGUAL

oficial na Malásia e é praticado por mais de 50% da
população malaia (31 milhões
de habitantes). O budismo
(17%) e o taoismo (12%) estão
à frente do catolicismo, que é
praticado por cerca de 8% da
população do país.
No bairro português, as
tradições católicas fazem
parte da identidade cultural
desta população como por
exemplo o Natal e as festas
de São Pedro, que se realizam
na cidade no fim de semana.

Instituto Português
de Cultura na Venezuela
vai lançar concurso sobre
a História de Portugal
O Instituto Português de Cultura (IPC) da Venezuela
vai lançar um concurso sobre a História de Portugal,
para estudantes luso-descendentes e venezuelanos, uma
iniciativa que procura aproximar mais as pessoas à cultura
portuguesa, segundo o presidente da instituição.
“Vamos lançar um concurso sobre a História de
Portugal. Decidimos que seria interessante recordar e relembrar a História de Portugal, desde a sua independência,
desde quando Afonso Henriques iniciou as guerras para
tornar Portugal independente”, disse.
Fernando Campos falava à agência Lusa, à margem
do espectáculo “Amália para sempre”, que teve lugar na
segunda-feira passada, no Centro Cultural de Chacao,
Caracas, na passagem do 34.º aniversário do IPC e que
reuniu a fadista luso-venezuelana Iliana Gonçalves e o
guitarrista português Rodrigo Martins.

Segundo Fernando Campos, o regulamento do concurso
está actualmente a ser preparado pela junta de direcção
do IPC e deverá arrancar no começo de 2020.
Por outro lado, explicou que o IPC, no último ano,
centrou-se em actividades de promoção da cultura portuguesa não apenas para a comunidade lusófona mas
também para a venezuelana, tendo cumprido quase todos
os objectivos que tinha traçado um ano atrás.
“Retomámos as nossas tertúlias culturais, editamos um
livro de Gonçalo M. Tavares (“El secreto de su alfabeto”),
traduzido por castelhano por Juan Martins, e [editámos]
um disco compacto, “Lusofonias”. Continuámos a apoiar
grupos folclóricos da comunidade portuguesa nas suas
actividades, celebrámos o 10 de Junho, e o 25 de Abril,
que fomos a Clarines partilhar com a comunidade portuguesa”, disse.
Destacou ainda o apoio dado ao cinema português no
Centro Português. E em breve o IPC dará início a um
curso de formação para líderes associativos, que tinha
sido anunciado em 2018, mas que não avançou “por
questões orçamentais”.
Para o próximo ano, o IPC prevê terminar “o ciclo de
tradução dos livros de Fernando Pessoa”, em colaboração
com a editora venezuelana Bidando Editores.
O evento que assinalou o aniversário do IPC teve ainda
como propósito “comemorar o centenário do nascimento
da Amália Rodrigues”, e estará disponível em disco compacto em finais do primeiro trimestre do próximo ano.
“A guitarra portuguesa é sinónimo de fado, e fizemos
um esforço económico importante, na época que estamos
a viver, para trazer o guitarrista Ricardo Martins, um
algarvio que tem um curriculum realmente interessante,
para acompanhar a Iliana Gonçalves e homenagear uma
portuguesa universal, Amália Rodrigues, que é sinónimo
do fado”, frisou.
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Sol Português celebra 36 anos com festa natalícia
Convívio anual reúne leitores e patrocinadores da nossa publicação irmã num grande encontro
destinado a reconhecer o contributo de funcionários e colaboradores
Por João Vicente, Noémia Gomes, Fátima Martins
e Jonathan Costa
Foi na noite de sábado (23) que a nossa publicação irmã,
jornal Sol Português, realizou o seu habitual convívio natalício
e homenagem aos funcionários e colaboradores que ao longo
do ano se distinguiram e contribuíram para o sucesso da maior
e mais antiga publicação em língua portuguesa no Ontário.

Trata-se de uma tradição de
muitos anos do jornal, tantos
quantos os que nessa noite se
comemoraram também em
simultâneo – 36 – dado que
Sol Português realiza apenas
um convívio anualmente.
A efeméride, inicialmente
celebrada só entre a equipa
do Sol, foi alargada há muitos
anos à comunidade em geral
e desde então marca também
a entrada na quadra do Natal
– período que por meados
de Novembro começa a celebrar-se em Toronto com a realização da Parada do Pai Natal e as tradicionais iluminações
natalícias.
A festa teve lugar no salão nobre da empresa de banquetes
luso-canadiana Europa Catering onde depois de um período
de recepção e convívio entre o público foi pontualmente

anunciada a abertura do bufete que durante cerca de duas
horas seria degustado por todos.
Antes, porém, e dado que a vereadora e vice-presidente
da Câmara de Toronto, Ana Bailão, teria de sair mais cedo
pois não só vinha de uma festa, mas tinha ainda uma outra
na agenda para essa noite, o director do jornal Sol Português,
António Perinú, no papel de mestre-de-cerimónia durante o
encontro, solicitou a sua presença em palco.

Ana Bailão reiterou a sua consideração pelo jornal aniversariante e pelos seus repórteres, fazendo destacar a importância
de “darmos apoio a esta equipa que nos divulga e nos apoia
a todos nós” ao dar a conhecer “o que é feito pelos clubes”,
“pelos sindicatos e comerciantes” e que “é divulgado através
das páginas e do trabalho dos jornalistas do Sol Português”

de que “nós gostamos de ler”.
Tal como em anos anteriores, a vereadora trouxe consigo
um certificado da Câmara, em seu nome e do presidente da
autarquia, John Tory, em reconhecimento do aniversário e deste
convívio anual, recebendo igualmente uma placa do jornal
pela sua participação – a juntar a uma vasta colecção feita
ao longo dos seus anos de serviço na Assembleia Municipal,
onde é actualmente a única voz portuguesa.

No final do jantar abriamse as cerimónias em torno
da apresentação das firmas
patrocinadoras, dos jornalistas
e funcionários distinguidos e
também dos vencedores do 5.º
Torneio de Pesca Desportiva
do Jornal Sol Português, mas
antes, e após um agradecimento especial aos patrocinadores,
escutar-se-ia também a representante do governo federal,
Julie Dzerowicz.
A celebrar a sua eleição para
um segundo mandato como representante do distrito torontino de Davenport – onde reside o maior núcleo de eleitores
de origem lusa em todo o país – e mais uma vez presente
neste convívio, a deputada fez questão de se expressar em
português no início e no final da sua alocução, intercalando

continua na pág. 11

26 de Novembro de 2019 | 11
QUALIDADE

SEM IGUAL

comunidade

Sol Português celebra 36 anos com festa natalícia

continuação da pág. 10 não se encontravam presentes mas para os quais haviam trocadas placas entre António Perinú e o director do Voice,

no seu discurso em inglês uma referência à sua predilecção
pelo jornal Sol Português.
“Adoro o jornal”, referiu a política destacando entre “uma
série de motivos”, o facto de
ser “jornalismo étnico, local e
canadiano” adiantando a importância que têm os períodos
na nossa sociedade pois sem
eles “não sabemos as histórias,
os factos nem a informação
para tomar as decisões necessárias” e “vocês não vão poder
chamar à responsabilidade
políticos como eu, nem vamos
ter uma democracia forte – por
isso aprecio realmente o jornal
Sol Português”.
Lamentando ter-se esquecido do certificado do governo
federal, de que é normalmente
portadora, Julie parafraseou o
seu conteúdo do mesmo, após
o que o director do jornal lhe
entregou também uma placa
em reconhecimento da sua presença nesta festa.
Era o momento para a chamada ao palco do responsável
pelo concurso de pesca, competição que foi mais uma vez
organizada por Fernando Maia e que a convite de António
Perinú procedeu à entrega dos troféus aos participantes que
se encontravam presentes nessa noite.
Ramiro Courela, que ganhou a competição geral, seria
agraciado uma segunda vez pois foi seu também o troféu para
quem pescou mais peixe, tal como seriam reconhecidos Luís
Vieira (5.º lugar), Manuel Vieira (8.º), Jorge Almeida (9.º),
Miguel Silva (10.º) e, na classificação por equipas, Prego
Disposal (1.º), todos ali presentes ou representados.
Também Fernando Maia seria distinguido com uma placa
pelo seu esforço em organizar esta competição, após o que
António Perinú procedeu à entrega das placas aos patrocinadores deste convívio anual.
Assim, foi chamado ao palco o representante da filial Local
183 e do Conselho Distrital do sindicato LIUNA (OPDC, na
sigla em inglês), João Ferreira; seguido de Hélder e Lídia Costa,
da rede de padarias e pastelarias Caldense; Mário Gomes e
Jorge Romeiro, proprietários da empresa Borges Foods; Dina
Isabel, em representação da firma de seguros e investimentos
Maia & Associates; e Marta Oliveira, que representava a mãe,
Lurdes Oliveira, das churrasqueiras Vila Verde.
Seriam igualmente reconhecidos Luís e Fernanda Leite,
da firma SDA, e Élio Leal, da Western Restorations, que

igualmente placas de agradecimento, bem como, no final da Vasco M.C. Evaristo – que é igualmente director-adjunto do
noite, Filomena Raposo, representante da Europa Catering e Sol – bem como reconhecida a editora do jornal aniversariante,
do chefe de cozinha Manuel de Paulos.
Alice Perinú, ausente nessa noite por motivos de doença, mas
elemento fundamental, semana após semana.
Depois de uma foto em família, o serão passou então para
o domínio dos artistas convidados, o maestro e tenor Miguel
Domingos, e o cantor e fadista Tony Câmara que no decorrer
das suas actuações individuais viriam também a colaborar
em dois duetos.
Ambos fortemente aplaudidos, o espectáculo viria a ser
descrito por vários espectadores como um dos melhores a
que assistiram, fazendo jus à aposta do jornal Sol Português
na promoção e divulgação dos talentos locais.
Tal como os artistas, que viriam a receber placas em reconhecimento da sua passagem nesta icónica festa da comunidade
portuguesa, também o técnico de som da TNT-FX, Joe, levaria
uma consigo, para a empresa que representa.
O director do jornal Sol Português viria a pronunciar-se
uma última vez para reiterar os votos de um feliz Natal e de
um Ano Novo cheio de felicidades para todos em nome da
equipa.
A noite terminou embalada pela música de baile, que mais
uma vez manteve os leitores, patrocinadores e equipa do Sol
animados e a dançar até para lá da uma hora da manhã.
Por último, e antes de se
abrir o convívio ao espectáculo agendado para essa
noite, foram convocados os
elementos da equipa do Sol
– muitos dos quais são também colaboradores do jornal
Voice – para receberem as suas
distinções.
Noémia Gomes, Manuel
Fernandes, Alexandra Faria,
Fátima Martins, Vanina
A r a ú j o , J o ã o Vi c e n t e ,
Jonathan Costa, Inácio
Natividade, Idalina da Silva,
Leonor Gago da Câmara,
Luís Marcelino, João Veloso
(representado pela esposa) e
Avelino Teixeira foram apenas
alguns dos premiados, já que
muitos outros não puderam
estar presentes, incluindo
vários que não residem em
Toronto, nem tão pouco no
país.
Entretanto, foram também
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14.º Concurso de Cantores:

Mais uma voz lusa apurada na segunda ronda de qualificação
Por Noémia Gomes
Chama-se Jennifer Ramalho e ao apurar-se na passada
quarta-feira (20) durante a segunda ronda de qualificações do
Concurso de Cantores com John Santos (SCJS, na sigla em
inglês), tornou-se a segunda voz luso-canadiana escolhida para
as semifinais desta que é já a 14.ª edição da competição.
A jovem, que se qualificou juntamente com a colega
Tasheena Doxtator no escalão adulto, foi escolhida com as
juvenis Nevedita Motiram e Júlia Romanelli pela votação
conjunta do júri e do público que se deslocou à Casa do
Alentejo de Toronto (CAT) para assistir e apoiar os seus
cantores favoritos.
No total, apresentaram-se nesta segunda prova oito concorrentes juvenis e oito adultos, procurando um lugar nas
semifinais agendadas para 29 de Fevereiro e 7 de Março.
Desta feita, o júri constituído por Valter Barberini, Trevor
Shelton, Andy Melo e Anthony Wright foi acrescido de um
novo elemento, Orin Isaacs, também ele ligado ao mundo
da música e no seu caso já com 25 anos de experiência,
vencedor dos prémios Juno Awards e produtor de discos de
ouro e platina.
Como habitualmente, a prova foi transmitida pelas redes
sociais e, especificamente, pelo canal de YouTube do concurso,
com a apresentadora da SCJS TV, Marisa Oliveira, a entrevis-

tualmente decidida em partes
iguais pelo público e pelos
juízes – foram apresentados
vídeos das vencedoras da
edição 12, Samantha Gavin e
Joyce Bulangcao, bem como
as actuações de vencedoras
anteriores das edições do
SCJS e de Marisa Oliveira e
Valter Barberini.
Para os participantes que
não conseguiram ainda o
apuramento, os responsáveis
pela competição, John e Lisa
Santos, incentivam-nos a
continuarem a participar nas
sessões de preparação e destacam que haverão ainda outras
provas antes das semifinais,
das quais sairá o elenco que irá
lutar pelos primeiros lugares
tar todos os concorrentes e a convidá-los a falarem das suas nos dois escalões durante a grande final, que se realiza em
experiências nesta competição, sonhos e expectativas, bem Abril próximo.
Para já, a próxima oportunidade de apuramento tem lugar a
como a obter os pareceres dos elementos do júri.
Enquanto se procedia à contagem dos votos – como habi- 18 de Dezembro, tendo como palco mais uma vez a CAT.

Mais uma bebé filha de luso-canadianos com a mesma doença de Matilde
Uma nova família de emigrantes portugueses no Canadá lançou uma campanha para
angariar fundos para adquirir o medicamento
mais caro do mundo para a sua bebé que sofre de uma doença rara, a mesma da menina
portuguesa Matilde.
Trata-se do segundo caso do género este
ano no Canadá, de crianças nascidas de famílias de emigrantes, que sofrem de Atrofia
Muscular Espinhal – AME Tipo 1.
Chloe, filha de Christopher (31 anos) e
de Leanne Sousa (31), nasceu no dia 12 de
Junho de 2019, em Oakville, mas a 16 de
Agosto, com apenas oito semanas, foi-lhe
diagnosticado a doença rara, que obriga a
elevados custos de tratamento e que, em
Portugal, motivou também uma campanha
de recolha de dinheiro.
“A família do meu marido tem história
de Atrofia Muscular Espinhal, infelizmente
perdemos um primo há três anos, com sete
semana apenas”, afirmou Leanne Sousa, a
residir em Milton, no sudoeste do Ontário.
Casados há três anos, Leanne e Christopher,
ambos nascidos no Canadá e filhos de emigrantes de S. Miguel (Açores), o marido
decidiu então fazer um teste para saber se
tinha o gene, “o que não se confirmou”.
O casal decidiu ter a primeira filha, Milene,
com três anos, e que “nasceu sem qualquer
problema”.
“Em Junho tivemos a nossa segunda filha,
a Chloe. A gravidez foi normal, mas após o
seu primeiro mês, reparei que ela não se mexia
muito bem e comecei a ficar preocupada”,
contou a progenitora.

A luso-canadiana decidiu então consultar um pediatra, mas devido aos sintomas
de pouca mobilidade decidiu também
deslocar-se ao hospital das crianças mais
próximo, o McMaster em Hamilton, para
fazer exames.

actualmente com Spinraza, um medicamento
subsidiado na totalidade até aos 18 anos pelo
sistema de saúde no Ontário, que ajuda a controlar os sintomas, “uma injecção na coluna
que tem que ser administrada nos primeiros
dois meses, quatro vezes, e depois de quatro

O dia 16 de Agosto, quando foi oficialmente diagnosticado Atrofia Muscular Espinhal,
“foi o pior momento das suas vidas”, descreveu Leanne Sousa.
“Pensamos que fizemos tudo bem. O meu
marido não é portador do gene, mas eu sou.
Disseram-nos que para haver problemas,
têm de ser os dois pais a terem o gene”,
lamentou.
A doença degenerativa neuromuscular
rara, de origem genética, está a ser tratada

em quatro meses, para o resto da vida”.
No entanto, o medicamento inovador
Zolgensma - aplicado na bebé Matilde e
suportado pelo Serviço Nacional de Saúde
português - é visto como “o mais perto de
uma cura” pelos pais.
O medicamento em causa não é comercializado no Canadá e custa cerca de dois
milhões de euros.
A mãe da bebé Chloe está também a apelar
ao governo canadiano para que “ajude estas

crianças com SMA, que estão desamparadas e
merecem o tratamento de que necessitam”.
O Zolgensma, é uma injecção de dose
única, apresentada como uma terapia genética
dirigida “à raiz” da doença.
Nesse sentido, os pais lançaram uma
campanha de recolha de apoios através de
uma página no site do GoFundme ‘Cute for
Chloe’, criada em 26 de Agosto, e já angariaram mais de 60 mil dólares canadianos
(41 mil euros).
“Não é uma cura, mas está muito perto
de o ser. Pelas conversas que tive com
pais de crianças que já foram tratadas com
Zolgensma, vai ajudar a que os músculos
fiquem mais forte, a respirar melhor, a
alimentar-se, a engolir, a andar, coisas que
as crianças normais fazem”, descreveu.
Em Maio de 2019 o Departamento de
Saúde e Serviços Humanos dos Estados
Unidos (US Food and Drug Administration)
aprovou o medicamento Zolgensma, avaliado
em 2,125 milhões de dólares americanos
por dose (único tratamento necessário), que
tem de ser administrado até aos dois anos
de idade.
Trata-se do medicamento mais caro do
mundo em 2019.
A Atrofia Muscular Espinhal afecta cerca
de 10 mil pessoas anualmente, se não for
tratada até aos dois anos, pode ser mortal.
No Canadá, existe uma bebé, Eva Batista,
filha de luso-canadianos que sofre do mesmo
problema. Para o novo medicamento, os pais
já angariaram mais de um milhão de dólares
canadianos (680 mil euros).
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Chã das Caldeiras volta ao mapa cinco anos depois da destruição da lava
Paulo Julião (Texto),
Fernando de Pina (fotos)
Cinco anos depois da
erupção que apagou Chã das
Caldeiras do mapa, a população, a quase 2.000 metros de
altitude na ilha cabo-verdiana
do Fogo, continua a regressar
à terra, tentado reconstruir o
que ficou apenas na memória.
Pelas 9:45 do dia 23 de
Novembro de 2014, o vulcão
do fogo entrou em erupção
e a lava só parou de correr
77 dias depois. Nesse dia de
Novembro, Chã das Caldeiras,
uma aldeia do município
de Santa Catarina, junto ao
vulcão do Fogo, então com
210 famílias, cerca de 1.300
pessoas e uma dezena de
pensões para turistas, tinha
desaparecido.
Tal como em todas as
anteriores, não se registaram vítimas mortais, mas a
violência da erupção levou à
emissão de 11 mil toneladas
de gases por dia, formando
uma enorme coluna eruptiva
que ainda hoje existe na envolvente da aldeia, chegando
a quase 2.100 de altitude,
enquanto o pico da ilha e de
Cabo Verde fica mais acima,
a 2.829 metros, permanecendo
activo, com uma caldeira de
oito quilómetros de diâmetro.

“Conseguiu engolir todos
os pertences, as construções,
as habitações, os hotéis, as
pensões. Foi tudo engolido
pelas lavas. Era preciso reconstruir Chã das Caldeiras”,
explicou, em entrevista à
Lusa, o presidente da Câmara
de Santa Catarina do Fogo,
Alberto Nunes.

Em 2014, o então professor de História e agora
autarca estava a concluir o
livro sobre a aldeia: “Chã das
Caldeiras – História, Cultura
e Potencialidades – 1912 –
2014”.
“Passei então quase dois
dias a mudar os verbos no
livro. Em vez de [Chã das
Caldeiras] é… era”, recorda.
A erupção colocou “na rua
milhares de pessoas de todos
os cantos e recantos da ilha,
nas entradas centenas de viaturas e no mar alguns barcos“,

lê-se numa passagem do livro
de Alberto Nunes.
Se na erupção de 1995 estudava fora da ilha e viveu tudo
à distância, na de 2014, ainda
antes de ser eleito presidente
da Câmara, ajudou a retirar a
população que teve de deixar
o pouco que sobrou para trás.
Muitas famílias foram realoja-

das pelas localidades vizinhas
de Santa Catarina, Mosteiros
ou São Filipe, outras resistiram com o que pouco que
sobrou na aldeia.
“Algumas dessas famílias
ainda não regressaram”, admite Alberto Nunes.
As lavas que então correram em várias frentes durante
mais de dois meses provocaram a destruição total dos
principais povoados de Chã
das Caldeiras e de uma área
agrícola significativa, deixando centenas sem as casas já de

si humildes, mas sobretudo
sem meios de subsistência,
por falta de terrenos férteis.
Aos poucos, a população
tenta regressar a uma Chã
das Caldeiras que se vai reerguendo das cinzas, com casas
em construção, em rocha,
recorrendo à crosta da lava
solidificada, embora por vezes
sem respeitar as directrizes
de um plano de reabilitação
desenhado há dois anos por
especialistas das Canárias,
em Espanha.
“Começamos com a construção de um jardim de infância. Agora temos um gabinete
técnico com experiência na
área da construção e estamos
a implementar o plano com um
certo rigor, embora exista uma
certa desordem que estamos
a tentar controlar, sem que
haja sobressaltos. Porque são
famílias que saíram de uma
catástrofe”, assume o autarca.
“É preciso analisar dentro
do contexto social”, reforça,
garantindo que a opção tem
sido a sensibilização da população, no que toca à reconstrução que vai tomando conta,
paulatinamente, da aldeia.
Numa espécie de estaleiro
familiar, em que todos se ajudam e em permanente trabalho, no meio de um verdadeiro
mar de lava solidificada, uma

Nobel da Economia alerta Moçambique
para a tentação do endividamento excessivo
O Nobel da Economia em 200 Joseph Stiglitz alertou
Moçambique para a tentação do endividamento excessivo,
devido à expectativa das receitas dos recursos naturais,
principalmente o gás natural.
“Uma tendência inquietante em economias que descobrem
grandes reservas de recursos naturais é o endividamento
excessivo, porque vivem no conforto de que haverá dinheiro
para pagar as dívidas”, afirmou Joseph Stiglitz, que foi
também vice-presidente do
Banco Mundial (BM).
O norte-americano
Stiglitz falava sobre o
tema “Moçambique e o
futuro: Caminhos para
o Desenvolvimento
Sustentável”, no âmbito do
Fórum Económico Social
de Moçambique (Mozefo),
que se realizou quarta e
quinta-feira em Maputo.
A perspectiva de ganhos avultados torna os países
detentores de recursos naturais sedutores para a banca
internacional, declarou.
“Se os bancos ocidentais ou asiáticos acreditam que
Moçambique terá condições de devolver empréstimos,
porque têm muitos recursos naturais, é lógico que se sentirão seduzidos a emprestar o dinheiro e, muitas vezes, em
condições lesivas para o país”, assinalou Joseph Stiglitz.
O economista defendeu a diversificação da economia,
tendo as receitas dos recursos naturais como catalisador,
visando criar mais emprego e mais rendimento para as famílias. “A actividade extractiva cria muito pouco emprego
e é ilusório pensar de outra forma, pelo que o dinheiro proveniente desse sector deve estar ao serviço da economia”.
Uma má gestão das receitas dos recursos naturais, prosseguiu, vai intensificar as desigualdades e as tensões sociais,
porque os ganhos do sector extractivo serão aproveitados
por uma pequena elite.

Por outro lado, o fluxo intensivo de moeda estrangeira,
por conta dos investimentos na exploração dos recursos
naturais, pode provocar desequilíbrios cambiais nocivos
à capacidade exportadora de outros sectores da economia,
alertou Joseph Stiglitz.
O Nobel da Economia de 2001 advogou a utilidade de
um fundo soberano suportado pelas receitas dos recursos
naturais, como um instrumento de investimento
e de amortecimento de
crises provocadas pela
volatilidade dos preços
dos recursos energéticos
ou mesmo do banimento
dos combustíveis fósseis
em várias economias.
“Daqui a mais uns anos,
Moçambique não poderá
vender o seu carvão a algumas economias, porque
já terão em implementação
políticas anticombustíveis fósseis”, frisou.
O FMI prevê que a dívida pública de Moçambique suba
este ano para 108,8% do PIB, mantendo-se acima dos
100% do PIB até 2023, e recomenda que o financiamento
do país seja baseado em donativos externos e empréstimos
altamente concessionais, tendo em conta a sustentabilidade
da dívida.
A agência de ‘rating’ Fitch retirou Moçambique da lista
de países em incumprimento financeiro a 7 de Novembro,
atribuindo-lhe uma notação de CCC, o terceiro pior nível de
análise, depois de alcançado um acordo com os portadores
de títulos de dívida soberana.
Os títulos representam cerca de um terço do escândalo
das dívidas ocultas do Estado de 2,2 mil milhões de dólares,
contraídas pelo anterior Governo entre 2013 e 2014, num
caso de corrupção e enriquecimento ilícito a ser julgado
em Nova Iorque e que já levou à detenção de banqueiros
internacionais e figuras ligadas ao poder moçambicano.

dezena de pensões já estão em
funcionamento, garantindo
cerca de 100 camas, próximo da capacidade anterior à
erupção.
No meio de um cenário
ainda marcado pela escuridão
do que outrora foi um mar
de lava e fogo, que ainda
deixa a descoberto telhados
de casas engolidas às quais
ninguém voltou, as famílias
têm ainda outra necessidade
em comum: encontrar novos
espaços de cultivo, não fosse
Chã das Caldeiras, pelas suas
características únicas, local
privilegiado para o cultivo da
vinha, fruta, feijão e outros,
afirmando-se como uma espécie de pequeno celeiro de
Cabo Verde.
“As famílias procuram
novos espaços, porque os
anteriores foram engolidos
pelas lavas. As perdas, mesmo
sendo materiais, são incalculáveis. Sobrou muito pouca
coisa”, conta Alberto Nunes.
Agora, obedecendo ao
plano de intervenção definido
para a aldeia, após a primeira
fase em que foi construído
o arruamento principal, decorrem obras para levar água
canalizada, electricidade e a
rede de saneamento básico a
todas as casas e pensões.
“São inovações que não
existiam em Chã das Caldeiras
antes da erupção. Acho que
está melhor”, brinca o autarca.
A uma hora de viagem de
carro de São Filipe, a cidade

mais próxima e capital da ilha,
na aldeia de Chã de Caldeiras
as aulas do ensino primário,
são dadas num espaço improvisado a duas turmas em
simultâneo e não há posto
médico ou polícia.
As duas pequenas capelas
da aldeia, uma católica, dedicada à Nossa Senhora Rainha
de Cabo Verde, e outra adventista do sétimo dia, separadas
por poucos metros, foram
engolidas pela lava e estão a
ser reconstruídas, aos poucos,
pela população.
Ainda assim, as autoridades
têm para apresentar um acesso
melhorado ao topo do vulcão,
através de um anel rodoviário
que se espera estar concluído
em Junho próximo e que permite facilitar o socorro em
caso de nova erupção, mas
servindo diariamente para
escoar a produção agrícola e
levar o turismo.
“Com mais turistas há mais
economia, há mais rendimento
nas famílias”, insiste Alberto
Nunes, para quem Chã das
Caldeiras é hoje “outra realidade” e está mais preparada
para lidar com nova erupção,
por exemplo com novos meios
de socorro que servem toda
a ilha.
“Mas o que fica da antiga
Chã da Caldeiras é uma memória interessante, de pessoas
humildes e trabalhadoras. São
pessoas que batalham muito
para viverem com dignidade”,
remata o autarca.

Macau/20 anos: Evento reúne um milhar
de macaense num encontro com a diáspora
Um milhar de macaenses, residentes e da diáspora, estão
reunidos desde sábado em Macau para mais um encontro da
comunidade, que este ano assume um carácter especial devido
ao aniversário do 20.º aniversário do território.
De sábado até sexta-feira, a comunidade macaense que
vive em Macau, Brasil, Austrália, Estados Unidos e Canadá,
entre outros, participa em vários eventos culturais, como a
conferência sobre Gastronomia Macaense, um concurso de
cozinha macaense, uma missa e ‘Te-Deum’ na Sé Catedral e
ainda uma recepção na residência do Cônsul Geral de Portugal
em Macau, entre outros eventos.
“Muitos vêm pela primeira vez” ao Encontro das
Comunidades Macaenses, disse à Lusa o presidente da
Associação dos Macaenses (ADM), Miguel de Senna
Fernandes, afirmando que mais de 10 casas associativas
macaenses, espalhadas pelo mundo, vão estar representadas.
“Estamos no 20.º aniversário e todos temos noção que é mais
um capítulo que se abre e que se vai inaugurar e esta é uma
percepção que está na mente de muitos delegados”, afirmou.
Esta data ‘redonda’ “faz com que o evento assuma um
carácter especial”, assumiu.
Para o líder associativo, a comunidade macaense continua
unida e “veste a camisola”. “Apesar da diferença de ideias,
mesmo dentro da comunidade de Macau, as pessoas permanecem macaenses, isso continua a ser a tónica da comunidade”.
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Breves do Desporto
Jorge Jesus condecorado com título de cidadão
honorário do Rio de Janeiro
O técnico português que treina actualmente o clube
‘carioca’ Flamengo, foi condecorado na segunda-feira com
o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.

Marega entre os nomeados ao prémio de melhor
jogador africano do ano
O maliano Moussa Marega, do FC Porto, está entre os
30 nomeados a vencer o prémio de jogador africano do ano,
integrando a lista divulgada pela Confederação Africana
de Futebol (CAF).

Frederico Morais vence Hawaian Pro e regressa
à elite mundial de surf em 2020
O surfista português Frederico ‘Kikas’ Morais venceu
o Hawaian Pro, prova de 10.000 pontos do circuito de
qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), e assegurou
a presença no circuito principal no próximo ano.

João Moutinho renova com Wolverhampton
até Junho de 2022
O médio português João Moutinho renovou o seu contrato
até 30 de Junho de 2022 com o Wolverhampton, anunciou
no sábado o quinto classificado da Liga inglesa de futebol.

Taça Libertadores:

“É o título mais importante
da minha carreira”, Jorge Jesus
O treinador português Jorge Jesus afirmou sábado que a
conquista da Taça Libertadores de futebol com o Flamengo
é, para já, o “título mais importante da carreira”.
“É o título mais importante da minha carreira. A
Libertadores é na América
do Sul como a ‘Champions’
na Europa. Qualquer uma
das equipas podia ter vencido. Este é sem dúvida o
troféu mais importante”,
afirmou Jorge Jesus.
O técnico de 65 anos
falava à SportTV após o
triunfo por 2-1 sobre os
argentinos do River Plate, na final da 60.ª edição da prova.
No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos
do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos,
deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano
Santos Borré dar vantagem ao River.

“Acreditámos que podíamos dar a volta ao resultado.
Quando cheguei ao Brasil tinha em mente três troféus. Vamos
ao Mundial de clubes e acredito que vamos à final. Para já,
quero partilhar esta vitória
com o povo português”,
referiu Jesus.
Por seu lado, o defesa
Filipe Luís assumiu que
o Flamengo “fez um mau
jogo” e que o River Plate
“dificultou muito” a tarefa
da formação brasileira.
“Pode ser injusto, mas as
finais são assim. Fizemos
mais golos e o troféu é nosso. O River é adversário mais complicado da América do Sul.
Fizemos um mau jogo. O relvado estava muito seco, o que
prejudicou a nossa forma de jogar, e o River sabe pressionar
muito bem. O destino quis que o Flamengo ganhasse”, disse
o antigo jogador de Chelsea e Atlético Madrid.

Mourinho estreia-se no Tottenham com triunfo
frente ao West Ham
O português José Mourinho estreou-se sábado no comando técnico do Tottenham com uma vitória por 3-2 no
terreno do West Ham, em jogo da 13.ª jornada da Liga
inglesa de futebol.

Juventus, sem Ronaldo, virou resultado e venceu
Atalanta por 3-1
A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, venceu a Atalanta
por 3-1, com um ‘bis’ de Higuain e um golo de Dybala,
num jogo da 13.ª jornada da Liga italiana de futebol em
que esteve em desvantagem.

Grimaldo renova com o Benfica até 2023

Jorge Jesus é o primeiro treinador português
campeão num país da América do Sul
Um dia depois da conquista
da Taça Libertadores, Jorge
Jesus tornou-se o primeiro
português a vencer um campeonato nacional na América
do Sul, ao arrebatar, sem
jogar, o título brasileiro pelo
Flamengo.

três meses e 20 dias, o conjunto carioca já vai em 21
jogos sem perder (18 vitórias
e três empates, com 48-14 em
golos), para um total, em 25
jogos, de 20 vitórias, quatro
igualdades e um desaire, com
58-21 nos golos.

A derrota caseira do
Palmeiras face ao Grêmio
selou o sexto título do ‘mengão’, e primeiro desde 2009,
com quatro jornadas por disputar, num trajecto iniciado
por Abel Braga e finalizado
pelo técnico luso, de 65 anos.
Jorge Jesus recebeu a equipa no terceiro lugar, atrás de
Palmeiras e Santos, mas não
demorou a ultrapassá-los e a
ganhar grande avanço, que lhe
permite colocar as ‘mãos’ no
‘Brasileirão’ com apenas 34
jornadas disputadas.
O técnico brasileiro estreou-se a 14 de Julho, com
uma goleada caseira por 6-1
sobre o Goiás, em encontro
da 10.ª jornada, mas, depois,
só ganhou um dos três jogos
seguintes — 1-1 fora com o
Corinthians, 3-2 ao Botafogo
e 0-3 no reduto do Bahia.
O embate na Arena Fonte
Nova aconteceu em 4 de
Agosto e foi a primeira e
também a única derrota do
Flamengo no campeonato sob
o comando de Jorge Jesus.
Depois desse desaire, há

Jesus, que ainda pode ganhar em 2019 o Mundial de
clubes, prova em que terá no
Liverpool o principal adversário, fez história, pois nenhum
técnico luso havia arrebatado
um campeonato na América
do Sul e só dois haviam triunfado no continente americano.
Guilherme Farinha, actualmente com 63 anos venceu
dois títulos na Costa Rica, ao
serviço do Alajuelense, em
1999/00 e 2000/01, enquanto Pedro Caixinha sagrou-se campeão mexicano em
2014/15, ao comando do
Santos Laguna.
Os técnicos lusos não têm
grande historial na América,
ao contrário do que acontece
na Europa, em África e na
Ásia, já que, na Oceânia, não
há registo de triunfos.
Na Europa, os portugueses
já ganharam em 12 países diferentes, além, obviamente, de
Portugal, com destaque para
os sucessos em quatro dos
cinco principais campeonatos
do ‘velho continente’, sendo
excepção a Alemanha.

O defesa espanhol Grimaldo renovou contrato com o
Benfica até 2023, anunciou o clube que lidera a I Liga
portuguesa de futebol.

Artur Soares Dias vai arbitrar jogo
entre Real Madrid e Paris Saint-Germain
para a Liga dos Campeões
O português Artur Soares Dias vai arbitrar o jogo entre
Real Madrid e Paris Saint-Germain, na terça-feira, para
a quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de
futebol, revelou a UEFA.

Reviravolta a um minuto do fim da vitória
ao FC Porto frente ao Benfica
O FC Porto conseguiu uma importante vitória, por 4-3,
frente ao Benfica, com a reviravolta a ser conseguida a 1.30
minutos do final, em jogo da sétima jornada do campeonato
de hóquei em patins.

Sporting empata e decide na última ronda
continuidade na Liga dos Campeões de andebol
O Sporting empatou sábado 30-30 em casa do Bidasoa
Irun, em Espanha, e adiou para a derradeira jornada a decisão
da qualificação para o ‘play-off’ de acesso aos oitavos de
final da Liga dos Campeões de andebol.

Futebol de praia/Mundial: Portugal perde
com Brasil, que está nos ‘quartos’
A selecção portuguesa de futebol de praia perdeu no
domingo por 9-7 com o Brasil, que garantiu um lugar
nos quartos de final do Mundial de 2019, a decorrer em
Assunção, no Paraguai.
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Para este currículo, o maior
responsável é José Mourinho,
que foi o único a ganhar em
Espanha, pelo Real Madrid,
em 2011/12, em Inglaterra,
onde foi tricampeão pelo
Chelsea (2004/05, 2005/06
e 2014/15), e em Itália, num
‘bis’ pelo Inter (2008/09 e
2009/10).
‘Mou’, de regresso ao
activo no Tottenham, nunca
esteve na Alemanha ou em
França, país onde triunfaram Artur Jorge, pelo Paris
Saint-Germain, em 1993/94
e 1994/95, e, mais recentemente, em 2016/17, Leonardo
Jardim, ao serviço do Mónaco.
Nos restantes países da
Europa, os portugueses ganharam ainda na Bulgária,
Chipre, Israel, Roménia,
Rússia, Suíça, Ucrânia e
ainda na Grécia, onde quatro
técnicos (Leonardo Jardim,
Vítor Pereira, Marco Silva e
Paulo Bento) ganharam pelo

Olympiacos.
Em África, há registos de
títulos em cinco países, numa
lista de vencedores em que se
destacam os seis ceptros egípcios de Manuel José, no AlAhly, e os cinco de Bernardino
Pedroto em Angola, três pelo
ASA e dois pelo Petro Luanda.
Os técnicos lusos já arrebataram, igualmente,
Moçambique, nomeadamente Rui Caçador, que, em
1988, tem o primeiro registo
vitorioso de um técnico luso
num campeonato estrangeiro,
ao comando do Mexaquene.
Também há vitórias em
Marrocos e Tunísia.
Na Ásia, há nove países
com ‘bandeiras’ lusas, na
Arábia Saudita, China, Coreia
do Sul Líbia, Malásia, Qatar,
Vietname e até em Macau e
nas Maldivas, onde Bernardo
Tavares se impôs pelo Benfica
local e o New Radiant, respectivamente.

TAÇA DE
PORTUGAL

CAMPEONATO
DE PORTUGAL

(4.ª elimin) Resultados

Resultados

- Sexta-feira, 22 Nov:
Leixões (II) – (+) Santa Clara (I), 1-4
(+) Varzim (II) – Loures (CP), 1-0
- Sábado, 23 Nov:
(+) Sertanen (CP) – Farense (II), 1-1 (2-1 ap)
(+)Académico Viseu(II)–Feirense(II),1-0
(+)SEspinh(CP)–Arouca(CP),2-2(3-2ap)
(+) Famalicão (I) – Académica (II), 1-0
(+) Sporting Braga (I) – Gil Vicente (I), 1-0
Vizela (CP) – (+) Benfica (I), 1-2
- Domingo, 24 Nov:
(+) Paç Ferreira (I) – Sanjoanense (CP), 1-0
(+) Anadia (CP) -– Beira-Mar (CP), 2-1
Moreirense (I) – (+) Mafra (II), 1-3
Sintra Foot (CP) – (+) Marinhense (CP), 0-2
(+) Rio Ave (I) – Alverca (CP),
1-0
Pedras Salgadas (CP) – (+) Canelas
2010 (CP), 0-0 (0-0 ap, 5-6 gp)
(+) FC Porto (I) – Vitória de Setúbal (I), 4-0
(+) D Chaves (II) – Belenenses SAD (I), 1-0

Série A:
- Sábado, 23 Nov:
Jogo em atraso da primeira jornada:
Câmara Lobos – União da Madeira, 1-3

(+) – Apurado para os oitavos de final.
Nota: O sorteio dos oitavos de final da
Taça de Portugal, que se disputam no dia
17 de dezembro, realiza-se no dia 26 de
Novembro, no Auditório número dois da
Cidade do Futebol, às 14:30.

Série C:
- Sábado, 23 Nov:
Jogo em atraso da 10.ª jornada:
BenficaCastBranco–VitóriaSernache,1-0
- Domingo, 24 Nov:
Jogo em atraso da primeira jornada:
Condeixa – Oleiros,
0-1
Jogo antecipado da 16.ª jornada:
Águeda – Fontinhas,
3-0
Série D:
- Domingo, 24 Nov:
Jogo em atraso da 11.ª jornada:
Pinhalnovense – Fabril,

3-0
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Benfica pouco inspirado vira o resultado
em Vizela e continua na Taça
O Benfica apurou-se para os oitavos
de final da Taça de Portugal de futebol,
após derrotar o Vizela por 2-1, com uma
exibição de pouca qualidade, num jogo
em que esteve a perder até aos 70 minutos.

Num jogo da quarta eliminatória
da ‘prova rainha’, com perto de 6.000
espectadores em Vizela, os anfitriões,
líderes da Série A do Campeonato de
Portugal, ‘coroaram’ a boa entrada com
um golo de Samu, aos seis minutos, e,
apesar de reduzidos a 10 jogadores pela
expulsão de Ericson, aos 26, aguentaram
a liderança até aos 70.
Raul de Tomás igualou a partida com
um desvio à ‘boca da baliza’ e Carlos
Vinicius, que entrou em campo após o
intervalo, selou a reviravolta, após ficar
isolado, aos 86, garantindo o segundo
triunfo seguido às ‘águias’ num jogo que

começaram a perder — o anterior foi o
Santa Clara, para o campeonato (2-1).
A jogar em casa, o Vizela apareceu
em campo sem receio do actual campeão
nacional, exibindo um futebol rápido, ao
primeiro toque, e
chegou à vantagem
na terceira incursão
à área contrária, ao
minuto seis, quando Samu flectiu da
direita para o meio
e desferiu, ainda
fora da área, um
remate forte e rasteiro, que Zlobin,
novidade na baliza
‘encarnada’, foi
incapaz de suster.
Punido pela ousadia minhota, o
Benfica, que contou ainda com os regressos de Jardel, Samaris, Jota e Raul
de Tomás ao onze, teve de reagir e fê-lo
em dois livres de Grimaldo que falharam
por pouco a baliza, aos minutos 11 e 13,
e ainda numa tentativa de Raul de Tomás,
ao lado (14).
Os pupilos de Bruno Lage continuaram, porém, a sentir dificuldades para
conter a rapidez adversária na saída para
o ataque, situação que os minhotos aproveitaram para criar perigo, em remates
ao lado de Samu e de Diogo Ribeiro.

Após um começo ‘vertiginoso’, o
Benfica ‘empurrou’ gradualmente o jogo
no sentido da baliza à guarda do Cajó,
embora sem lances de relevo, e ficou em
superioridade numérica aos 26 minutos,
quando o médio Ericson derrubou Pizzi
no corredor direito e viu o segundo cartão
amarelo.
A feição do jogo mudou daí em diante,
com o Vizela a reorganizar-se num bloco
recuado e compacto para conter o maior
volume ofensivo dos lisboetas, algo que
fez com sucesso até aos 70 minutos,
apesar da intensidade que o ataque ‘encarnado’ ganhou após o intervalo, com a
entrada de Carlos Vinicius para o lugar
de Samaris.
Depois de vários lances em que a
falta de inspiração ofensiva sobressaiu,
as ‘águias’ encontraram o caminho para
a baliza vizelense, quando Jota ganhou
espaço na direita e cruzou rasteiro para
o desvio certeiro de Raul de Tomás entre
os defesas contrários.
Nos últimos 20 minutos, o Vizela
ainda ‘esboçou’ dois contra-ataques
com potencial perigo, mas a equipa da
Luz acercou-se definitivamente da área
contrária, chegando à vitória num remate
de Vinicius fora do alcance de Cajó, já
depois de Grimaldo, num remate à trave,
aos 73, e Jardel, de cabeça, aos 76, terem
ameaçado o golo.

FC Porto avança na Taça de Portugal
com goleada ao Vitória de Setúbal no domingo
O FC Porto apurou-se para
os oitavos de final da Taça de
Portugal de futebol, ao golear
o Vitória de Setúbal, por
4-0, num encontro da quarta
eliminatória que disputou
em superioridade numérica
durante uma hora.
No Estádio do Dragão,
Chancel Mbemba, aos 35
minutos, e Fábio Silva, aos
42, encaminharam o triunfo
portista no primeiro tempo,
selado na etapa complementar
com um autogolo de Jubal,
aos 56, e um tento de Moussa
Marega, aos 59.
Depois de ter goleado o Coimbrões (5-0), do
Campeonato de Portugal, os
‘dragões’ foram a penúltima
equipa a marcar presença
na próxima fase da prova
‘rainha’, ao contrário do
Vitória de Setúbal, que tinha
vencido pelo mesmo resultado
o Águias do Moradal, dos
distritais, e ficou reduzido
aos 32 minutos por expulsão
de André Sousa.
Revelando dificuldades
iniciais para transpor o bloco sadino, os pupilos de
Sérgio Conceição, que trocou
Marcano por Diogo Leite em
relação à vitória no Bessa
(1-0), só acordaram aos 17
minutos, num remate ao poste
de Jesus Corona, após serviço
de Loum na área.
A estrear o técnico espanhol
Julio Velázquez, em tarde de
regresso ao futebol português,
os setubalenses introduziram
Mano, Jubal, Leandrinho e
Zequinha face ao desaire com

o Rio Ave (1-0) e apostaram
as suas intenções em contra-ataques, embora a meia distância de André Sousa, aos
28, não tenha incomodado
Diogo Costa.

finalizada com o terceiro festejo de Fábio Silva pela equipa
principal dos ‘dragões’.
No regresso dos balneários,
Julio Velázquez quis dar
maior ‘poder de fogo’ com a

conjunto do Sado mostrou impotência para travar a entrada
acutilante dos nortenhos no
segundo tempo.
Jubal vincou a missão impossível dos sadinos aos 56, ao
trair Makaridze quando tentava interceptar um cruzamento
de Corona na esquerda, três
minutos antes de o extremo
mexicano assistir o regresso
de Moussa Marega aos golos.
Atordoado com a eficácia
anfitriã, o Vitória de Setúbal
nunca conseguiu acertar a sua
estratégia e só ameaçou o tento
de honra através de um par de
remates de Hildeberto Pereira
(54 e 67 minutos), enquanto
o recém-entrado Nakajima e
Loum quase alcançaram a mão
Apesar do ritmo morno, entrada de Nabil Ghilas para cheia, em incursões negadas
os ‘dragões’ mantiveram o o lugar de Leandrinho, mas o pelos ferros de Makaridze.
controlo dos acontecimentos
e ficaram em superioridade
numérica à meia hora, quando
André Sousa recebeu ordem
LC: Benfica luta contra a história
de expulsão directa por ter
em
Leipzig para se manter na corrida
rasteirado Corona, que seaos ‘oitavos’
guia isolado para a baliza de
Makaridze.
O Benfica está obrigado a conquistar uma vitória inéO guarda-redes georgiano
dita em solo alemão na Liga dos Campeões de futebol, na
defendeu para a frente um livre
quarta-feira, no estádio do Leipzig, a fim de manter viva a
tenso de Alex Telles e Chancel
esperança de qualificação para os oitavos de final.
Mbemba surgiu na recarga
Apenas o triunfo no jogo da quinta e penúltima jornada
para abrir o activo de cabeça,
do Grupo G mantém o Benfica na corrida pelo apuramento,
aos 35 minutos, assinando
mas, para isso, o campeão nacional terá de contrariar o peso
o segundo golo na Taça de
da história, pois saiu sempre derrotado em 11 confrontos
Portugal, após ter facturado
disputados na Alemanha para a principal prova europeia
diante do Coimbrões.
de clubes.
Abalado animicamente, o
O líder da I Liga portuguesa não terá tarefa fácil para
Vitória de Setúbal procurava
conquistar a primeira vitória na Alemanha em jogos da
gerir danos até ao intervalo,
Liga dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus, na visita
mas sofreu novo revés aos
ao segundo classificado da liga alemã, em igualdade com
42, fruto de uma combinação
o Bayern Munique, crónico campeão germânico, e a um
entre Corona e Otávio na área,
ponto do líder Borussia Moenchengladbach.

Fernando estreou-se
no empate do Sporting
com o Vilafranquense
em jogo-treino
Sporting, da I Liga de futebol, e Vilafranquense, da II
Liga, empataram na sexta-feira 1-1 num jogo-treino em
que o brasileiro Fernando alinhou durante os 15 últimos
minutos, na Academia dos ‘leões’, em Alcochete.
O extremo esquerdo, contratado por empréstimo ao
Shakhtar Donetsk, ainda procurou a estreia oficial com
a camisola dos Sporting, após recuperar de lesão.
Pepo deu vantagem à formação de Vila Franca de
Xira, na cobrança de um livre directo, ainda na primeira
parte, e o defesa central francês Mathieu marcou o golo
do Sporting, na segunda metade.
O treinador Silas não contou com Borja, devido a gripe, Jesé, que realizou apenas trabalho físico, apesar de
totalmente recuperado, Battaglia, Jovane Cabral, Renan
e Coates, todos a cumprirem os planos de reintegração,
enquanto Ristovski e Plata cumpriram treino de recuperação, após terem regressado na sexta-feira depois de
terem estado nas selecções.
A equipa ‘leonina’ gozou folga no sábado e voltou a
treinar no domingo, com Cristián Borja já recuperado,
numa sessão que visou preparar a recepção ao PSV
Eindhoven, em 28 de Novembro, na quinta e penúltima
jornada do grupo D da Liga Europa, que os ‘leões’ lideram,
com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV.

Marega recebeu
Dragão de Ouro para
futebolista do ano
O FC Porto realizou
na quinta-feira a cerimónia anual de entrega dos
Dragões de Ouro, que este
ano se realizou no Pavilhão
Rosa Mota, no Porto, e na
qual se destacou Marega
que recebeu o prémio de
futebolista do ano.
O jogador mostrou-se divertido aquando a recepção
do prémio, agradecendo ao
treinador, colegas e adeptos,
lembrando um episódio do
início da época em que foi
acusado de estar fora de
forma. “Queria agradecer
ao grande presidente, ao
treinador, ao staff técnico,
aos meus companheiros, a
todos os dirigentes da nossa
equipa e a todos os adeptos
que nos apoiam sempre nos
bons e maus momentos.
Para terminar, não tenho
uma barriga grande”, disse
perante a gargalhada geral.
Magnus Andersson (andebol) venceu o Dragão de
Ouro Treinador do Ano,
Daymaro Salina (andebol)

recebeu a distinção de
Atleta de Alta Competição.
O prémio de Atleta Jovem
foi para Romário Baró enquanto Fábio Silva venceu
o Dragão de Ouro Atleta
Revelação.
A cerimónia começou
com a atribuição do Dragão
de Ouro à Casa do FC Porto
de Esposende, seguindo-se
Dick Jaspers (bilhar) que
ganhou o Dragão de Ouro
de Atleta Amador do Ano.
Nélson Puga (médico da
equipa de futebol sénior)
conquistou o Dragão de
Ouro Carreira, já o Dragão
de Ouro de Atleta do Ano
foi conquistado por João
Rodrigues (ciclismo).
O Dragão de Ouro
Dedicação foi para Joana
Teixeira (responsável pela
secção de desporto adaptado), já a W52-FC Porto
recebeu a distinção de
Parceiro do Ano, enquanto
a FC Porto TV recebeu
o Dragão de Ouro para
Projecto do Ano.
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Lombinho de porco
com migas de espargos verdes

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

Se pretende mudar de vida é hora de tomar decisões. Serão dias conflituosos em que será levado
a tomar posições radicais. Afirme-se, mas de forma diplomática, para evitar debates intempestivos que o podem levar a tomar novos rumos sem
estar preparado para os enfrentar.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

Os problemas afectivos não poderão ser resolvidos tal como o faz a nível profissional. Modere
as suas atitudes. Viva os seus problemas pessoais
e sentimentais dentro de 4 paredes. Não os revele
a quem nada pode fazer para ajudar a resolver as
situações existentes. As soluções estão em si.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

Fruto de alguma desilusão amorosa, tenderá a recolher-se para procurar respostas a todas as suas
questões. Não se isole nem tenha atitudes depressivas ou melancólicas. Pare de viver no passado,
só assim conseguirá construir o seu futuro. Cuide
do seu corpo e verá que o seu moral vai mudar.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

A paixão com que tende a envolver as suas actuações levam-no a tentar realizar os seus sonhos.
Vai-se sentir repleto de energia e vigoroso para
abraçar novas tarefas e seguir com os seus projectos em frente. Aproveite ao máximo esta boa
onda. Boa forma em geral.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

A expectativa de uma maior progressão profissional e financeira poderá afastar a atenção do campo afectivo. A sua vida sentimental estará muito
activa, no entanto os erros de julgamento serão
sucessivos. Poderão surgir alguns problemas de
ordem intestinal, fruto da má alimentação.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

Um fim-de-semana no campo ou até mesmo
numa praia mais deserta fará rejuvenescer a sua
relação amorosa. O amor paira no ar, prepare-se
para o romance. Um novo amor poderá surgir do
nada e trazer um novo colorido ao seu quotidiano. Use e abuse da sua sensualidade.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

Poderá colocar em questão a sua relação afectiva, fruto de informações trazidas ao seu conhecimento. Os nervos estarão à flor da pele. Há que
controlar a forma como fala. Pense duas vezes
antes de expressar os seus sentimentos. As insónias podem ocorrer de forma intensa.

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g lombinho de porco
2 c. de sopa massa de pimentão
1 molho de espargos
1 c. de chá sal
300 g pão da avó (com 1 ou 2 dias de preferência)
4 c. de sobremesa azeite
3 dentes de alho
1 emb. salada alentejana
150 g tomate míni alongado

CONFECÇÃO:
Corte o lombinho de porco em rodelas com cerca de
1 dedo de espessura e barreas com a massa de pimentão.
Reserve.
Elimine a base fibrosa
dos espargos e ferva-os durante cerca de 8 minutos em
água temperada com o sal.
Reserve.
Corte o pão em pedaços
para dentro de uma taça e escalde-o com a água da cozedura
dos espargos.
Corte as pontas espigadas dos espargos e reserve-as. Pique
a parte restante em pequenos pedaços e reserve também.
Aqueça metade do azeite numa frigideira com os dentes de
alho, descascados e espremidos.
Frite as rodelas de carne durante cerca de 7 minutos ou até
a carne estar macia. Retire-a e mantenha-a quente.
Deite na mesma frigideira o restante azeite e os espargos
picados. Adicione o pão demolhado, tendo o cuidado de o espremer um pouco se tiver demasiado líquido. Deixe fritar sobre lume médio a forte, mexendo sempre até conseguir moldar um rolo de migas.
Sirva as rodelas de lombinho com as migas decoradas com
as pontas espigadas dos espargos, e acompanhe com a salada
alentejana e o tomate.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

Qualquer que seja a sua forma de actuar ela irá
reflectir-se fortemente no seu quotidiano. Poderá
encontrar o equilíbrio profissional que deseja há
muito numa simples mudança de trabalho. Se
não está satisfeito com o que faz, ouse e mude.
Ajude-se com pensamento positivo.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

O bom astral em que se encontra leva a que a sua
presença seja desejada por todos ao seu redor.
Procure ser perfeccionista nos trabalhos que realiza. Grande estabilidade na vida familiar. Sentirá
vontade de promover diversas actividades com
os seus filhos ou familiares mais chegados.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

A associação a alguém poderá trazer-lhe benefícios imediatos e regalias financeiras. Alguns
acontecimentos desta semana podem trazer benefícios sem igual à sua actividade profissional.
Esteja atento a tudo ao seu redor e reaja positivamente a alguma mudança.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

Nestes dias tanto poderá sentir necessidade da
proximidade da família como, pelo contrário,
afastar-se um pouco mais. Os conflitos que possam surgir em família devem ser observados com
rigor e solucionados com a maior brevidade. Seja
autocrítico na forma como actua.

O motorista liga o motor, desliga e tenta enganar os bêbados:
– Já chegámos!
O primeiro bêbado paga, o segundo agradece e o terceiro dá uma bofetada no taxista.
– Então!!! Essa bofetada foi porquê? – pergunta o taxista.
– Para não conduzires tão depressa! Quase nos matavas!

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

A sua vida amorosa vai-se apresentar equilibrada
conferindo uma maior auto-estima. Estará sempre
disposto a deixar tudo para recomeçar. Se está sozinho este será o momento certo para iniciar uma
relação com alguém que foi recentemente apresentado e que despertou o seu interesse.

Pensamento da Semana

“De tudo o que nós fazemos de
sincero e bem intencionado alguma
coisa fica.”
- Florbela Espanca (1894-1930), poetisa portuguesa

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

***
O Joãozinho chegou à escola e foi a correr contar ao seu amigo a sua
nova descoberta:
– Oh Zé, descobri hoje que todos os problemas se resolvem com um sorriso…
– Ai sim, como descobriste? – pergunta o Zé.
Nisto o Joãozinho dá-lhe um soco, o Zé ficou espantado com o que o
Joãozinho fez e diz-lhe:
– Descobriste a solução para todos os problemas e dás-me um soco?
E responde o Joãozinho:
– Pois, mas repara como estou a sorrir agora.
***
Uma loira liga para o 112 para participar um assalto ao seu carro.
Completamente histérica gritava:
– Roubaram-me o tablier, o volante, o travão, até o acelerador levaram!
– Calma – diz a voz do outro lado – dentro de 5 minutos estará aí um
agente da PSP.
Ainda não tinham passado 2 minutos, a loira liga novamente e diz:
– Olhe, deixe estar! Afinal sentei-me no banco de trás por engano.
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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, às 19h00. Actuação de Tony
Silveira. Informações: 905-274-9488 ou 416-535-2696.
ASS. DOS ROMEIROS DE SANTA MARIA - TORONTO
588 Adelaide St. W., Toronto. Tel: 416-703-2326
O rancho dos Romeiros de Santa Maria de Toronto anuncia que vão ter início
as suas reuniões de preparação para a Romaria da Quaresma. Os ensaios serão
feitos no salão paroquial todos os domingos, das 14h00 às 16h00. A partida
será no dia 26 ou 28 de Fevereiro de 2020. A saída dos Romeiros da Matriz de
Ponta Delgada será no dia 1 de Março de 2020 e a entrada no dia 8 de Março de
2020. Informações: Mestre João Silva: 416-550-4771, Contra Mestre Luís Leite:
416-770-4658, Ajudante dos Mestres José da Ponte: 647-546-4128, facebook:
Romeiros imigrantes St. Mary’s, email: romeiros.canada@gmail.com.
CASA DA MADEIRA COMMUNITY CENTRE
1621 Dupont Street West, Toronto. Tel.: 416-533-2401
Sábado, 7 de Dezembro: Natal das Crianças, às 16h00. Música a cargo de
Zé Nandes. Informações: 647-625-7595.
CASA DAS BEIRAS C.C.C. OF TORONTO
34 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-604-1125
Sábado, 30 de Novembro: Matança do Porco, às 19h30. Música a cargo de
Karma Band. Informações: 416-604-1125 ou 416-824-5675.
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
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, 30 de Novembro: Baile do Sócio. Actuação de Além Mar.
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.
FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE
60 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-531-9971
Sexta-feira, 29 de Novembro: Festa de São Martinho para a Terceira Idade.
Sábado, 30 de Novembro: Mercado de Natal, às 12h30.
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.

CLASSIFICADOS | eventos

ALUGA-SE |

PRECISA-SE |

FOR RENT (Residential)

APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, na área
da College & Lansdowne. $2,600. Disponível a 1 de
1605-06
Dezembro. Contactar: 416-315-9964
APARTAMENTO aluga-se com 3 quartos, como novo.
$2,400 tudo incluído. Disponível a 1 de Dezembro. Área
1606
da Blackthorn & Rogers. Contactar: 437-246-7532

HELP WANTED

EXPERIENCED handyman required for busy
general contractor. Must have experience in all areas
home renovations. Tools and transportation required.
Must be reliable and punctual. Call: 416-991-2301 or
1606-07
email resume: inquiries@premierconstruction.ca

SERV. MASSAGENS |
PRECISA-SE |

MASSAGE SERVICES

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
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
1603-06
caixa. Contactar: 416-991-7709
BRICKLAYERS precisam-se com experiência e União.
1604-07
Contactar: 416-568-0237
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
SENHORAS precisam-se para trabalhar numa fábrica,
em Mississauga, a tempo inteiro. Favor contactar Paul:
1605-06
416-569-3428
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

WORKERS witH
experience needed:

• Formwork carpenters
• Construction labourers
• Cement finishers

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

WOW!WOW! Super special $49.99 for one

hour full body massage and a lot of bonuses
from beautiful euro ladies...
We’ll be happy to see you at 608 The Queensway.
1606
Contact: 416-354-2009

VIDENTES/ASTRÓLOGOS |

PSYCHICS

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

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

Oração para as dívidas

1605-17

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
AJUDANTE de pasteleiro precisa-se para padaria portu1606-07
guesa. Contactar: 416-534-1107
SENHORA precisa-se para cuidar de 1 casal de idosos,
desde as 19h00 de sexta-feira até às 9h00 de domingo.
Para mais infromações contactar Tony: 647-877-3441 ou
1606
647-973-3006

Ó Santa Edwiges, vós que na terra foste o amparo dos pobres,
a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e agora no
Céu desfrutais do eterno prémio da caridade que em vida praticaste, suplicante te peço que sejais minha advogada, para que
eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito:
(fazer o pedido). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna.
Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.
- S.P.
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Breves Internacionais
China quer acordo comercial com EUA mas está
pronta a retaliar se necessário, diz Xi Jinping
Xi Jinping disse querer trabalhar com os EUA para
concluir um acordo que ponha fim à prolongada guerra
comercial entre os dois países, mas que não tem medo de
“retaliar” se necessário.

FMI diz que população deslocada da Venezuela
pode atingir os dez milhões em 2023
O número de migrantes e refugiados venezuelanos poderá
atingir os dez milhões até 2023, superando a população
deslocada da Síria, prevê o FMI.

França tornou-se no país europeu com mais
pedidos de asilo
França tornou-se no país europeu com mais pedidos de
asilo, pela primeira vez desde o início da crise migratória
em 2015, afirmou em Paris o ministro do Interior.

Manifestações violentas no nordeste da RDCongo
afectam combate ao vírus do ébola
As várias manifestações no nordeste da República
Democrática do Congo (RDCongo), contra o massacre
de civis na região, levou as autoridades a suspenderem as
actividades dos centros de controlo de Ébola nas cidades
de Beni e Butembo.

Facebook admite haver cada vez mais abusos
contra as mulheres na Internet
O Facebook disse notar um aumento do número de abusos contra as mulheres na Internet, tanto na propagação de
discursos de ódio como na divulgação de conteúdos não
consentidos, reconhecendo que este “é um desafio enorme”.

Governo provisório da Bolívia anuncia diálogo
com sectores da oposição
O Governo provisório da Bolívia vai reuniu-se no sábado
com sectores da oposição para tentar pôr fim à crise que
já deixou 32 mortos no país.

SEM IGUAL

Papa leva à cidade japonesa de Nagasaki
mensagem sobre desarmamento nuclear
O Papa Francisco pediu no domingo
aos líderes mundiais que renunciem
às armas nucleares, numa intervenção
em Nagasaki, alvo da segunda bomba
atómica lançada pelos Estados Unidos
sobre o Japão em 1945.
Numa cerimónia simples
no Parque da Paz, falando
perante cerca de 200 pessoas,
Francisco lembrou “o horror
indescritível sofrido pelas vítimas” do atentado que deixou
mais de um terço da cidade
nipónica destruída.
Três dias depois da bomba
nuclear que atingiu Hiroshima,
causando 140 mil mortos, os
Estados Unidos lançaram,
a 9 de Agosto de 1945, uma segunda
bomba atómica sobre Nagasaki, levando
ao fim da Segunda Guerra Mundial.
Convencido de que um mundo sem
armas nucleares “é possível e urgente”,

o Papa avisou os líderes políticos de
que a posse de armas de destruição em
massa não abre caminho para a paz e não
protege das “actuais ameaças à segurança
nacional e internacional”.

Francisco denunciou que o mundo vive
“na dicotomia perversa de querer defender e garantir a estabilidade e a paz com
base numa falsa segurança sustentada
pelo medo e pela desconfiança, que acaba

por envenenar as relações entre os povos
e impedir qualquer possível diálogo”.
“Serão sempre escassas as tentativas
de erguermos as nossas vozes contra a
corrida ao armamento”, disse.
O apelo do Papa Francisco
chega numa altura em que
os nove estados nucleares
ainda possuem 13.865 armas
deste tipo. O novo tratado
nuclear START, assinado
pelos Estados Unidos e pela
Rússia, expirará em 2021
e ainda não há planos para
estender o acordo.
Por outro lado, os Estados
Unidos e a Coreia do Norte
continuam as negociações
bilaterais sobre desnuclearização, ainda
que com constantes paralisações.
Francisco também visitou Hiroshima
no domingo, no segundo dia da sua visita
ao Japão.

Violência física ou sexual contra mulheres na UE
é “alarmante” — Comissão Europeia
Uma em cada três mulheres
na União Europeia (UE) já foi
vítima de violência física ou
sexual, referiu a Comissão
Europeia, admitindo a “dimensão alarmante” do problema e garantindo acção contra
este tipo de situações.
“A violência exercida contra as mulheres e raparigas

representa uma violência
contra toda a humanidade
que já não deveria ter lugar
na Europa nem no resto do
mundo, mas todos sabemos
que, não obstante o nosso
empenho, ainda estamos longe de vencer este desafio”,
admitiu, em comunicado, a
vice-presidente da Comissão
Europeia e Alta Representante
da UE para Relações Externas
e Política de Segurança,
Federica Mogherini.
De acordo com a responsável, “a dimensão do problema
continua a ser alarmante”, já
que, na Europa, uma em cada
três mulheres já foi vítima de
violência física e/ou sexual”
e que, “na UE, praticamente
todas as vítimas de tráfico para
fins de exploração sexual são
mulheres ou raparigas”.
“A violência contra as
mulheres manifesta-se em
qualquer lugar, não existindo
um lugar seguro, nem mesmo

em casa. Bem pelo contrário.
As mulheres são vítimas de
violência tanto na sua própria
casa como no local de trabalho, nas escolas e universidades, na rua, em situações de
trânsito e migração, e cada
vez mais na Internet através
da violência em linha e do
incitamento ao ódio”.
Para a Alta Representante,
é “responsabilidade da UE e
da comunidade internacional
manter o compromisso de
prevenir, rejeitar e condenar
abertamente todos os actos de

Organizações de direitos humanos
pedem ao FMI que adie empréstimo
à Guiné Equatorial
Organizações de direitos humanos e boa governação
pediram o adiamento da votação, prevista para Dezembro,
de um empréstimo de 280 milhões de dólares do Fundo
Monetário Internacional (FMI) à Guiné Equatorial.
Oito organizações de direitos humanos e oito peritos
internacionais fizeram este pedido ao Conselho Executivo
do FMI por considerarem que o programa e as condições
previstas para o empréstimo “são insuficientes para abordar as profundamente enraizadas violações dos direitos
humanos, corrupção e impunidade na Guiné Equatorial”.
“A Guiné Equatorial pediu um empréstimo quando a
elite política permite que os abusos de direitos humanos, a
corrupção e a má gestão floresçam no país há anos”, disse
Sarah Saadoun, da Human Rights Watch (HRW).
Por isso, sustenta, “o resgate do FMI deve exigir que a
Guiné Equatorial leve a cabo reformas profundas no tratamento dos recursos naturais que resultem em melhoria de
direitos, responsabilização e transparência”.
A Guiné Equatorial e o FMI chegaram a acordo para a
implementação de um financiamento a três anos ao abrigo
de um programa de apoio técnico em curso.

violência contra as mulheres
e raparigas”.
“Também é nosso dever
apoiar e proteger as vítimas,
proporcionando um ambiente
seguro que lhes permita denunciar os crimes cometidos
pelos seus agressores”, aponta
a responsável, garantindo
que a UE “está empenhada
em continuar a trabalhar incansavelmente com os seus
parceiros para reforçar os quadros jurídicos e institucionais,
apoiando o desenvolvimento
e a educação, melhorando os
serviços prestados às vítimas
que sobrevivem às agressões,
combatendo as causas profundas da violência e promovendo
a capacitação das mulheres”,
isto fora e dentro da Europa.
Em 2017 e 2018, a UE disponibilizou um valor estimado
em mais de 62 milhões de
euros para ajuda humanitária
e acções de prevenção e de
resposta à violência sexual e
de género em todo o mundo
no quadro dos seus programas
em matéria de protecção e de
saúde.
A declaração de Federica
Mogherini surge a propósito
do Dia Internacional pela
Eliminação da Violência
contra as Mulheres, que se
assinala na segunda-feira.
Nessa noite, a sede da
Comissão Europeia, em
Bruxelas, estará iluminada de
laranja como forma de apoio à
luta relativa à violência contra
mulheres.
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“Ópera na Prisão” leva 16 reclusos ao palco
do Teatro José Lúcio da Silva em Leiria
Por Manuel Leiria
Dezasseis reclusos do
Estabelecimento Prisional
de Leiria – Jovens (EPL-J)
mostraram sábado, no palco
do Teatro José Lúcio da Silva,
o resultado de três residências
artísticas desenvolvidas no
último ano na prisão.
“Così fan tutte: da Coda
ao Final Beat” inclui dança,
teatro, audiovisual e árias de
ópera, e faz parte da “Ópera na
Prisão/Pavilhão Mozart”, lançado em 2016 pela Sociedade
Artística Musical dos Pousos
(SAMP) com o objectivo de
baixar os níveis de reincidência criminal entre jovens
reclusos.
Na semana passada decorreram os preparativos para o
momento mais esperado: a
saída dos reclusos da cadeia
para revelarem ao público o
que tinham feito.
Afinaram-se gargantas para
cantar Mozart. Na antiga sala
da encadernação da prisão,
um painel na fachada propagandeia uma frase de Salazar
que termina com “É Portugal
que revive”. Lá dentro, os
professores da SAMP ajudam a dar nova vida a outro
Portugal. No EPL-J, “Ópera
na Prisão/Pavilhão Mozart”
é uma espécie de oásis.
“Aqui estamos num buraco.
Com isto temos um objectivo

e não podemos fazer asneira,
senão tiram-nos”, conta à
agência Lusa Mathieu Pinto,
28 anos, que está no projecto
desde 2014, quando “Ópera
na Prisão” arrancou.

Mathieu assume-se rendido
ao desafio nascido da ópera:
“É um incentivo. Transmitenos responsabilidade. Se não
formos responsáveis, vai
tudo abaixo”. Por outro lado,
chegar ao palco mostra algo:
Mostra “aos responsáveis que
conseguimos fazer coisas que
importam. Fazer isto valoriza-nos”.
Em semicírculo, fazem-se
exercícios de relaxamento
de corpos e de aquecimento
das vozes. A sala gelada é
encimada por azulejos com
frases moralistas do Estado
Novo. Numa das paredes há
fotografias de outros ensaios,
actuações dentro e fora do

presídio e de muitos encontros da equipa da SAMP com
familiares dos reclusos.
Entre o coro, Jefferson Sá,
19 anos, faz o segundo ensaio
de ópera. Participou nas resi-

dências de teatro e audiovisual
e também se surpreendeu com
a ópera, que só conheceu
agora. “Ensinou-me a ter
paciência e a perceber que,
com trabalho, se conseguem
resultados. Enriqueceu-me
enquanto homem”.
Os resultados são evidentes, frisa o coordenador do
projecto, David Ramy, porque
é “qualquer coisa que durante
dois anos te obriga, semanalmente, a sentar frente a uma
partitura, a seguir as mãos de
alguém que comanda, a ter a
responsabilidade de decorar
uma letra em italiano”. E “com
isso ganhas uma disciplina que
não tinhas.

Mas não só. O dia-a-dia
na prisão também se alterou,
porque os reclusos “sentem-se pessoas e começaram a
retribuir o que recebem”. Na
ópera e nas residências, os
detidos “são chamados pelo
nome e não pelo número” e
“sentem que há outra relação
com eles”. “O comportamento
desta malta que participou na
Ópera [na Prisão] é completamente diferente”, realça.
A SAMP pensa já no
próximo passo. “Estamos a
aguardar a aprovação de um
curso profissional de teatro
musical para o ano lectivo de
2020/2021”, avança David
Ramy.
Vai permitir ensinar teatro,
dança, música e audiovisual a
qualquer pessoa, mas também
a reclusos que saem antes de
terminar os estudos, encaminhando-os para a SAMP, em
Leiria, ou para polos a instalar
noutros pontos do país. “Vão
poder sair com conhecimento,
um certificado e uma ideia de
futuro, tentando procurar um
mercado de trabalho”.
Quando chegar a sua vez,
Jefferson Sá quer tentar uma
carreira nas artes.
Em Janeiro de 2020, o projecto leva a encenação teatral
criada na residência artística
à Fundação Gulbenkian, que
financia a intervenção através
do PARTIS.

Arte cria oportunidades de trabalho
a adultos em risco em Ponte de Lima
O talento artístico dos utentes do
centro de reabilitação da APPACDM
de Ponte de Lima deu o mote à criação
do “Estúdio das Artes”, que abriu portas
na sexta-feira para proporcionar oportunidades de trabalho a adultos em risco.

de” ao talento artístico que os 30 utentes
do centro de reabilitação, com idades
entre os 18 e os 50 anos, desenvolvem
há vários anos no ateliê de artes plásticas da instituição. “Em conjunto com
a Câmara de Ponte de Lima, que é um

“Viver da arte não é difícil apenas para
as pessoas em situação de risco. É um
problema que afecta todos. Nós estamos
é a tentar romper barreiras porque para
quem tem este tipo de dificuldades as
barreiras são maiores, as portas abrem-se com mais dificuldade”, disse Carla
Castilho, da Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental (APPACDM) local.
A artista plástica responsável pelo
novo projecto da delegação de Ponte
de Lima da APPACDM adiantou que o
“Estúdio das Artes” vai dar “visibilida-

grande parceiro, vamos proporcionar-lhes esta experiência. O que sentimos é
que as pessoas gostam do que vêem pelo
trabalho artístico e não porque é feito por
utentes da APPACDM. Reconhecem o
seu talento. Esse é o nosso grande objectivo”, afirmou.
O “Estúdio das Artes” foi inaugurado
na sexta-feira na escola da Avenida, num
espaço cedido pela Câmara de Ponte
de Lima.
Naquela oficina, os utentes da
APPACDM “vão trabalhar ao vivo”,
sobretudo nas áreas da pintura, escultura

e cerâmica, e, através da venda das suas
peças, ver recompensada a sua criação
artística, com “50% do valor”.
O novo espaço pretende ainda “envolver a comunidade”.
“Quem quiser pode também participar, fazendo os seus próprios trabalhos
artísticos. Pretendemos ainda promover
exposições, ‘workshops’ e tertúlias, em
parceria com outras associações do concelho, de modo a criar um fórum cultural
onde as pessoas se encontram e fazem
acontecer a arte”, explicou.
A Câmara de Ponte de Lima explicou
que o projecto “inovador” vem “colmatar
a falta de resposta profissionalizante para
adultos em situação de risco, proporcionando oportunidades diversas, com vista
à concretização de experiências de vida”.
“O objectivo é dar oportunidade a pessoas em situação de risco de terem uma
vida activa e recompensadora, afirmando este concelho como uma referência
cultural inclusiva. Pretende-se proporcionar aos participantes a oportunidade
de investir num projecto artístico único,
autêntico e pessoal, aprofundar conhecimentos, partilhar talentos, fomentar o
gosto e conhecimento pelas diferentes
actividades artísticas”.
Segundo o município, o “Estúdio das
Artes” pretende ainda “estabelecer parcerias com empresas e associações culturais
e autarquias, criar pontes com o mercado
artístico e participação e promoção de
‘workshops’, bem como formação no
âmbito das artes performativas”.

Breves da Cultura
Artista Manuel Cargaleiro foi duplamente
homenageado em Paris
O artista português Manuel Cargaleiro recebeu na
segunda-feira, em Paris, a medalha de Mérito Cultural de
Portugal e a Medalha Grand Vermeil, a mais alta condecoração da capital francesa, com a presença do Primeiro-ministro português, António Costa.

Filme português “Vitalina Varela” vence
Prémio Principado de Astúrias no Festival de Gijón
O filme português “Vitalina Varela” venceu os Prémios
Principado de Astúrias para Melhor Filme e Melhor
Fotografia, no Festival Internacional de Cinema de Gijón,
em Espanha, foi a anunciado pela distribuidora Midas
Filmes.

Eduardo Batarda distinguido com Grande Prémio
Amadeo de Souza-Cardoso 2019
A edição de 2019 do Grande Prémio Amadeo de SouzaCardoso, atribuído pela Câmara Municipal de Amarante, vai
distinguir o artista plástico Eduardo Batarda. A atribuição do
prémio vai decorrer no dia 23 de Maio de 2020, no âmbito
das cerimónias de encerramento da evocação do centenário
da morte de Amadeo de Souza-Cardoso.

Redondo atribui Prémio Literário Hernâni Cidade
à obra “Carta ao Anastácio”
A obra “Carta ao Anastácio”, de Luís Filipe Morais
Pereira Marcão, de Reguengos de Monsaraz, venceu o
Prémio Literário Hernâni Cidade 2019, instituído pelo
município de Redondo, no distrito de Évora, revelou a
autarquia alentejana.

Óbito/José Mário Branco:

Vozes na luta lembram
que “A cantiga é uma
arma” na Voz do Operário
A música “A cantiga é
uma arma” foi interpretada
na Voz do Operário, no
passado dia 20, em Lisboa,
onde decorreu o velório do
músico José Mário Branco.
A canção foi interpretada
‘à capella’, de forma espontânea e emotiva, por vários
músicos que na década de
1970 a gravou, com letra de
José Mário Branco.
No salão nobre da Voz
do Operário, decorado
com cravos vermelhos, o
coro estendeu-se a algumas
dezenas de pessoas que por
lá passaram para uma última
homenagem e terminou com
um aplauso. Pelo local passaram figuras da cultura e da
política portuguesa.
Nascido no Porto, em
Maio de 1942, José Mário
Branco morreu em Lisboa
na noite de segunda para
terça-feira, deixando um
legado de 50 anos de música
de inquietação, interventiva
e militante.

É considerado um dos
mais importantes autores
e renovadores da música
portuguesa, sobretudo no
final dos anos 1960, quando
estava exilado em França, e
durante o período revolucionário, a seguir ao 25 de
Abril de 1974.
O seu trabalho estende-se também ao cinema e ao
teatro.
Em 2018, completou
meio século de carreira,
tendo editado um duplo
álbum com inéditos e raridades, gravados entre 1967
e 1999, que sucederam à
reedição, no ano anterior,
de sete álbuns de originais
e um ao vivo, gravados de
1971 a 2004.
No ano passado, quando
da homenagem que lhe foi
prestada no âmbito da Feira
do Livro do Porto, José
Mário Branco afirmou: “O
que a gente faz é uma gota no
oceano do grande caminho
da Humanidade”.

20 | 26 de Novembro de 2019
tesouros nacionais

QUALIDADE

SEM IGUAL

Formação sobre produção de
bonecos de Estremoz supera
expectativas - Câmara
Uma formação sobre técnicas de produção de bonecos
de Estremoz, em barro, classificados pela UNESCO, que
decorre na cidade alentejana até Dezembro, com 16 formandos, está a “superar as expectativas”, indicou sextafeira (22) a Câmara
Municipal.
A “Produção de
Figurado em Barro
de Estremoz”, vulgarmente conhecida como bonecos de Estremoz,
foi classificada
como Património
Cultural Imaterial
da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 7
de Dezembro de 2017, na sequência de uma candidatura
apresentada pelo município.
Segundo a autarquia, decorrida que está mais de metade da formação, o balanço já efectuado “não poderia
ser melhor” e, de acordo com os formadores, o grupo
de 16 formandos tem “surpreendido pela capacidade de
trabalho, pela qualidade e pela motivação demonstrada, o
que tem também facilitado o próprio processo de ensino
e aprendizagem”.
O Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte tem
sido, desde Setembro, a “escola” por “excelência” da
aprendizagem e criação do único figurado do mundo que
é Património Cultural Imaterial da Humanidade.
O município explica que os formandos têm desenvolvido “um rigoroso programa” orientado pelos formadores
Hugo Guerreiro, Isabel Borda de Água, Luís Parente e
Jorge da Conceição, que transmitem informação sobre a
história dos bonecos, as suas características específicas e
diferenciadoras de outros géneros de figurado e evidenciam as cerca de 90 figuras tradicionais que compõem o
seu núcleo base.
“Os objectivos foram delineados para dar aos formandos as ferramentas necessárias para conseguirem, no
futuro, desenvolver a actividade de barristas com o maior
conhecimento possível sobre as técnicas de construção
do figurado de Estremoz”, adianta a Câmara Municipal.
No plano curricular constam disciplinas como introdução à história da cerâmica, técnicas de conformação
manual, técnicas de acabamento em cerâmica e execução
de projectos criativos.
Esta é uma formação de 150 horas, eminentemente
prática, que resulta de uma parceria entre o município
de Estremoz e o Centro de Formação Profissional para o
Artesanato e Património (CEARTE).
Pertencentes a uma arte de carácter popular, com mais
de 300 anos de história, os bonecos de Estremoz são o
primeiro figurado do mundo a merecer a distinção de
Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Com mais de uma centena de figuras diferentes inventariadas, a arte, a que se dedicam vários artesãos do
concelho, consiste na modelação de uma figura em barro
cozido, policromado e efectuada manualmente, segundo
uma técnica com origem pelo menos no século XVII.

