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Nesta quadra, o município “convida residentes e visitantes 
a deixarem-se envolver pelo espírito natalício e a surpreen-
derem os sentidos com a recriação do Presépio de Belém”.

“Esta recriação de cenas bíblicas, que ocupa cerca de 1.100 
metros quadrados, desde a 
chegada dos reis magos à 
cidade de Belém, a gruta do 
nascimento de Jesus, entre 
outros cenários, é construída 
a uma escala em que os visi-
tantes se sentem como parte 
integrante do mesmo”, refere 
a autarquia.

A inauguração do “Sabugal 
Presépio” está marcada para 
o dia 6 de Dezembro, uma 
sexta-feira, às 17:00, com 
um concerto de GoGospel e 
uma arruada com o Grupo de 
Bombos Os Grifos.

Nesse dia, a cidade também 
se ilumina e será inaugurada a exposição de presépios “Natal 
em Beleza, Preserva a Natureza”, composta por trabalhos 
feitos a partir de paletes de madeira pela comunidade escolar 
e pelos utentes das instituições particulares de solidariedade 
social do concelho. O “Sabugal Presépio” também inclui um 
Mercadinho de Natal (que abre as portas no dia 6 de Dezembro), 
uma pista de gelo ecológica, o espaço do “Bosque dos Elfos’”, 
a “Hora do Conto” e várias actividades musicais, de teatro, 
circo, comédia e animação.

A cidade do Sabugal, no distrito da Guarda, volta a ter 
este ano o “maior presépio natural”, que é construído a uma 
escala onde os visitantes “se sentem como parte integrante 
do mesmo”.

O presépio, construído pela Câmara Municipal do Sabugal 
no Largo da Fonte, no centro da cidade, ocupa uma área de 
cerca de 1.100 metros quadrados e é feito com elementos 
recolhidos na natureza (troncos de castanheiros, heras e 
musgos, entre outros).

Segundo a autarquia do Sabugal presidida por António 
Robalo, o presépio gigante poderá ser visitado de 6 de 
Dezembro a 12 de Janeiro de 2020, no âmbito do evento 
“Sabugal Presépio”.

Para o dia 14 de Dezembro, um sábado, às 21:00, para o 
Auditório Municipal, está marcado um concerto de Natal, 
pela Escola de Música do Centro de Cultura Pedro Álvares 
Cabral - Belmonte/Polo do Ensino Articulado do Sabugal.

No dia 24, pelas 16:30, será ateada a tradicional fogueira 
de Natal (organização da União de Freguesias do Sabugal e 
Aldeia de Santo António) e, no dia 25, às 16:30, haverá um 
concerto com o grupo The Undercovers.

Para brindar ao novo ano, no último dia de 2019, a Rua 5 
de Outubro vai ser palco de uma festa de Passagem de Ano, 
que inclui um espectáculo de fogo-de-artifício, animação 
com o grupo Prós & Contras e com os DJ Francisco Cunha, 
Kendown e Stay.

O programa do evento “Sabugal Presépio” culmina no dia 
12 de Janeiro, com um concerto pela Escola de Música do 
Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral - Belmonte/Polo do 
Ensino Articulado do Sabugal, com início pelas 15:00.

Sabugal constrói “maior presépio natural” em 1.100 metros quadrados de área

a Olivicultura Moderna 
Internacional”, realizado por 
duas consultoras.

Portugal e, em particular, o 
Alentejo são o país e a região 
“com as melhores caracterís-
ticas para o desenvolvimento 
da olivicultura moderna no 
mundo”, refere o estudo, que 
foi apresentado em Beja, na 6.ª 
edição das Jornadas da Olivum 
– Associação de Olivicultores 
do Sul.

Segundo o estudo, actual-
mente, Portugal é o nono país 
com maior área de olival, o 
sétimo maior produtor de azei-
tona e o oitavo maior produtor 
de azeite do mundo.

Actualmente, Portugal tem 
uma área total de olival de 
361.483 hectares (ha), que 
registou um “ligeiro acrés-
cimo nos últimos anos” e é 
quase “idêntica”, mas ainda 
assim “inferior”, à que havia 
em 2000 (367.351 ha).

No entanto, o olival é “di-
ferente” e o tradicional ocupa 
134 mil ha (37,2% do total), o 
moderno em copa 119 mil ha 
(33,2%) e o moderno em sebe 
108 mil ha (29,6%).

Em 1999, o olival moderno 
representava “apenas 2%” da 
área total de olival actual- 
mente representa 63%.

Ou seja, nos últimos 20 
anos, “o olival português 
passou por uma profunda 
transformação: de um olival 
tradicional e não competiti-
vo passou-se para um olival 
moderno e eficiente”.

Em relação à produção de 
azeitona, em 2017, o ano de 
maior produção dos últimos 20 
anos, produziram-se 858.413 
toneladas, cerca de cinco ve-
zes mais do que as 167.161 to-
neladas produzidas em 2000, o 
ano de menor produção.

2005 e foi 95% em 2017, ano 
em que houve uma produção 
“residual” de azeite de menor 
qualidade.

Actualmente, Portugal tem 
462 lagares de azeite, menos 
526 do que em 1997, quando 
havia 988, e quase metade 
(217) está na região Centro, 
118 no Norte, 118 no Alentejo, 

oito no Algarve e apenas um 
na área de Lisboa.

Apesar do número de laga-
res ter “diminuído drastica-
mente” para menos de metade 
em 20 anos, “assistimos a 
um aumento da quantidade e 
a uma melhoria na qualida-
de” do azeite produzido em 
Portugal.

Dos 64 países produtores de 
azeite, Portugal é o que “tem 
os melhores recursos para 
produzir de forma eficiente” 

Em Portugal, 96,4% da 
azeitona produzida destina-
-se à produção de azeite e os 
restantes 3,6% a azeitona de 
mesa.

A produtividade média 
de azeitona em Portugal 
“quadruplicou em apenas 18 
anos” e passou de cerca de 0,5 
toneladas por ha de olival em 
2000 para duas toneladas por 
ha em 2018.

Já a produção de azeite 
subiu de cerca de 40 mil to-
neladas em 2000 para 134.684 
toneladas em 2018.

Do total de azeite produ-
zido em Portugal, 72% era 
virgem e virgem extra em 

devido a vários factores, como 
o tamanho e as características 
inovadoras das explorações, 
disponibilidade de água, mo-
mento de maturação do fruto 
e o elevado nível tecnológico 
dos lagares que “são os mais 
modernos do mundo”.

“Esta situação ocorre, so-
bretudo, na área de influência 
do projecto Alqueva”, no 
Alentejo, frisa o estudo.

No último triénio, o sector 
do azeite deu um “importante 
contributo para o saldo da 
balança comercial” portu-
guesa ao gerar “um volume 
de negócios superior a 620 
milhões de euros”.

Trata-se de “um valor 2,5 
vezes superior” ao volume de 
negócios do triénio 2010, 2011 
e 2012 e de “cerca de 9% do 
valor da produção agrícola 
nacional”.

As exportações portugue-
sas de azeite têm crescido 
“de forma muito marcada 
nos últimos anos” e atingiram 
quase 500 milhões de euros 
em 2017, “colocando Portugal 
como o 5.º maior exportador 
mundial de azeite”.

Também é “um sector 
empregador, resiliente e que 
investe”, indica o estudo, 
referindo que os projectos já 
aprovados no sector olivícola 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2014-
2020 representam um inves-
timento total de quase 675 
milhões de euros, repartidos 
por cerca de 4.000 projectos.

Portugal poderá tornar-se 
na próxima década “a maior 
referência na olivicultura mo-
derna e eficiente”, o terceiro 
maior produtor de azeite e o 
sétimo país com maior área 
de olival do mundo.

A expectativa, que tem 
em conta “o crescimento 
esperado” do sector olivícola 
em Portugal nos próximos 
10 anos, é admitida no es-
tudo “Alentejo: A Liderar 

Portugal poderá ser a maior referência mundial 
na olivicultura moderna em 10 anos — estudo



3 de Dezembro de 2019 | 
QUALIDADE                   SEM IGUAL

A Câmara de Vila Nova de Famalicão 
quer desenvolver o sector do Turismo 
Industrial, apresentado como um “pro-
duto diferenciador”, com o objectivo de 
“promover e valorizar” a dinâmica de 
industrialização do território e desen-
volver “experiências únicas”.

O projecto assenta, segundo divulgou 
a autarquia, “no aproveitamento das 
potencialidades turísticas no sector, na 
preservação do património industrial, no 
envolvimento da indústria em activida-
de, e do desenvolvimento tecnológico 
industrial”, dividindo-se em Património 
Industrial, Indústria Viva, Centro de 
Investigação e Desenvolvimento e 
Enoturismo.

O eixo estratégico “Turismo Industrial 
e de Negócios”, que emerge da Estratégia 
de Desenvolvimento Famalicão Turismo 
2020, prioriza ainda a “cooperação 
com outras Entidades e Organizações, 
locais, regionais e nacionais, públicas e 
privadas, na consolidação de Famalicão 
como um destino turístico reconhecido 
em domínios específicos e em nichos de 
mercado identificados”.

Desta forma, explica a autarquia, “foi 
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Breves de Portugal

António Costa em Bilbau pede combate 
à extrema-direita e formação rápida 

do Governo espanhol        
 
O Primeiro-ministro, António Costa, pediu cooperação 

entre democratas no combate “aos discursos do medo da 
extrema-direita” europeia, e considerou essencial a exis-
tência de estabilidade.

Congresso/ANMP: Autarca de Vila Real desafia PR 
a “ir ao encontro” da regionalização         

 
O presidente da Câmara de Vila Real apelou a Marcelo 

Rebelo de Sousa para ouvir os autarcas e “ir ao encontro” 
daqueles que vêem na regionalização “o único caminho” 
para equilibrar o país. Rui Santos aproveitou a presença 
do Presidente da República no arranque do congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 
que decorreu entre sexta e sábado, em Vila Real.

PSD: Luís Montenegro espera “apoio massivo” 
para inverter “ciclo de definhamento”         

 
O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro disse 

na quinta-feira, no Funchal, que espera um “apoio mas-
sivo” dos militantes de todo o país, para “inverter o ciclo 
de definhamento” do partido, tornando-o “ganhador” ao 
nível autárquico e legislativo.

Paulo Portas, Manuela Ferreira Leite 
e Manuel Alegre no Conselho de Curadores 

da Fundação Champalimaud         
 
Os antigos ministros Paulo Portas e Manuela Ferreira 

Leite e o ex deputado socialista Manuel Alegre vão integrar 
o Conselho de Curadores da Fundação Champalimaud, 
anunciou a instituição.

VILA FRANCA DE XIRA: Exposição assinala 
aniversário das cheias de 1967         

 
O Celeiro da Patriacal, em Vila Franca de Xira, acolhe 

desde sábado a exposição “Cheias de 67”, considerada a 
maior catástrofe natural verificada em Portugal depois 
do terramoto de 1755. Na madrugada de 25 para 26 de 
Novembro de 1967 valores recordes de chuva causaram mais 
de meio milhar de mortos na Grande Lisboa, tendo sido o 
município de Vila Franca de Xira um dos mais atingidos.

SINTRA: Parques de Sintra lança prémio dirigido 
aos estudantes para promover azulejaria         

 
A empresa Parques de Sintra-Monte da Lua lançou um 

prémio, no valor de sete mil euros, dirigido a estudantes 
do ensino secundário e universitário, que visa “promover 
a azulejaria enquanto expressão da cultura portuguesa”.

VILA VIÇOSA: Semana do porco preto em festival 
gastronómico         

 
Uma semana dedicada ao porco preto, integrada no 

Festival Gastronómico “Vila Viçosa à Mesa”, começou 
na segunda-feira e decorre até ao dia 8 de Dezembro nos 
restaurantes da localidade alentejana.

que aponta para que os nossos 
esforços sejam no sentido de 
Portugal ser o destino mais 
sustentável do mundo”.

“É para isso que trabalha-
mos todos os dias. O nosso 
objectivo é que Portugal seja 
reconhecido como o destino 
mais sustentável do mundo e 
este prémio vem reconhecer 
isto mesmo”.

Para Rita Marques trata-se 
de uma notícia que “volta a 
confirmar” que Portugal é 
“o melhor destino turístico” 
regional e mundial, pelo que 
considerou que “é uma honra” 
ter recebido este prémio e fri-
sou distinguir a “excelência de 
Portugal e dos portugueses”, 
elevando simultaneamente “a 
exigência”.

Estes “são prémios inter-
nacionais, dados por uma 
entidade isenta, reconhecida 
e com ‘expertise’ no tema 
e, portanto, é de facto o re-
conhecimento mais elevado 
que podíamos obter, pois 
acabam por ser os Óscares 
do Turismo”, disse ainda a 
secretária de Estado.

“Estes prémios acabam por 

ser uma acção promocional 
muito importante para nós, 
porque a concorrência era 
grande, são prémios muito 
cobiçados, todos os países 
fazem o seu melhor e é bom ver 
que realmente o nosso melhor 
é de facto o melhor de todos”, 
sublinhou a governante.

Além de Portugal, esta-
vam nomeados para este 

prémio o Brasil, Colômbia, 
Costa Rica, Dubai, Grécia, 
Índia, Indonésia, Jamaica, 
Quénia, Malásia, Maldivas, 
Maurícias, Marrocos, Nova 
Zelândia, Ruanda, África 
do Sul, Espanha, Sri Lanka, 
Estados Unidos e o Vietname.

O Turismo de Portugal foi 
também distinguido, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, como 
o “Melhor Organismo Oficial 
de Turismo do Mundo” nos 
World Travel Awards, anun-
ciou a entidade.

“O facto de ser o tercei-
ro ano consecutivo que a 
Autoridade Turística Nacional 
é distinguida como a ‘Melhor 
do Mundo’ não é mais do que o 
reconhecimento do sucesso da 
Estratégia Turismo 2027 e do 
compromisso deste organismo 
com a persecução dos objecti-
vos por ela definidos”, afirma 
o presidente do Turismo de 
Portugal, Luís Araújo, citado 
em comunicado.

“Acima de tudo, estão de 
parabéns todos os colaborado-
res do Turismo de Portugal por 
saberem liderar o turismo do 
futuro e mostrarem-se à altura 
deste desafio que é afirmar 
Portugal como destino turísti-
co de excelência”, acrescentou 
o responsável.

Portugal foi distinguido 
como melhor destino turís-
tico do mundo pelo terceiro 
ano consecutivo pelos World 
Travel Awards, numa cerimó-
nia que se realizou quinta-feira 
em Mascate, Omã.

Esta distinção foi atribuída 
pela primeira vez a Portugal 
em 2017, renovada em 2018 
e, novamente, em 2019, sendo 
que já em Junho, o país tinha 
sido reeleito o melhor Destino 
Turístico da Europa também 
pelo terceiro ano consecutivo, 
na ocasião numa cerimónia 
que decorreu na Madeira.

“Este prémio, pelo facto de 
ser um prémio internacional e 
pela terceira vez consecutiva, 
prova o esforço evidente que 
tem sido feito, quer pelas 
entidades públicas, quer pelas 
entidades privadas, para que 
Portugal seja de facto um 
destino de eleição no que toca 
ao turismo”, disse à agência 
Lusa a secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques.

E prosseguiu: “Esta é uma 
estratégia que tem vindo a ser 
desenhada há largos anos —
nós temos a nossa Estratégia 
Turismo 2027 que é um do-
cumento que resultou de um 
esforço por parte de todos os 
parceiros públicos e privados e 

Portugal ganha ‘óscar’ de melhor destino 
turístico do mundo pela 3.ª vez 

reconhecida a valia do projecto desig-
nado por Rede Portuguesa de Turismo 
Industrial – RPTI”, concebido pelos 
municípios de Famalicão, S. João da 
Madeira, Vale de Cambra, Vila do Conde, 
Santa Maria da Feira e Santo Tirso, sendo 
que deste reconhecimento obtido “de-

correrá a concreti-
zação do projecto 
Rede Portuguesa 
d e  T u r i s m o 
Industrial – RPTI, 
cuja candidatura 
foi apresentada ao 
programa ́ RegFin´ 
do Turismo de 
Portugal.”.

Q u a n t o  a o 
território fama-
license, na área 
do  Pa t r imónio 

Industrial a autarquia destaca “a preserva-
ção do património que surgiu no processo 
de industrialização a nível local, nacional 
e internacional” que resulta na existência 
de três museus que divulgam o legado 
industrial: o Museu da Indústria Têxtil da 
Bacia do Ave, o Museu do Automóvel e 
o Museu Nacional Ferroviário – Núcleo 
de Lousado.

Na área da Indústria Viva, realça o 
texto, “Famalicão é fortemente conheci-
do pela sua dinâmica industrial”, sendo 
que a visita a empresas em actividade é 
a “oportunidade de conhecer a realidade 
das indústrias, de descobrir como se 
produzem os tecidos e como se fabri-
cam as peças de vestuário, o chocolate 
e os vinhos”, fazendo parte do roteiro a 
Empresa Têxtil Nortenha, a Troficolor 
e Fábrica de Chocolates – Casa Grande.

Quanto ao Centro de Investigação 

e Desenvolvimento, a “instituição de 
referência nacional e internacional” está 
ligada à Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico das Indústrias Têxtil e do 
Vestuário, consubstanciada no CITEVE.

No Enoturismo, a autarquia quer 
“o método de produção de “Verdes de 
Eleição”, produzidos na sub-Região do 
Ave, que integra a Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes”.

Esta actividade turística convida a co-
nhecer as características da maior Região 
Demarcada Portuguesa, as suas castas, 
o processo de produção, a degustação 
dos seus vinhos e, numa experiência 
de harmonização, produtos regionais 
seleccionados, estando disponíveis 
visitas à Casa de Compostela, Vinhos 
Castro, Adega Casa da Torre e Casal de 
Ventozela.

Famalicão quer desenvolver sector do Turismo 
Industrial como “produto diferenciador”

Revista The Banker elege 
Santander como 

“Banco do Ano” em Portugal       
 
O Santander recebeu o prémio de 

“Banco do Ano” em Portugal, atri-
buído pela revista The Banker, que 
pertence ao Grupo Financial Times.

A cerimónia dos The Banker 
Awards 2019 decorreu na quinta-
-feira, em Londres, com o objectivo 
de reconhecer as “instituições com 
maior capacidade de gerar resulta-
dos, de obter vantagens estratégicas 
e de responder da melhor forma 
nos seus mercados”, esclarece um 
comunicado enviado pelo banco.
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A Madeira conquistou, pela quinta vez consecutiva, 
o ‘World Travel Awards’ de “Melhor Destino Insular 
do Mundo”, na Grande Gala Final que decorreu na noite 
de quinta-feira, na cidade de Muscat, em Omã, revelou 
a Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura.

“O secretário regional 
de Turismo e Cultura e 
presidente da Associação 
de Promoção da Madeira, 
Eduardo Jesus, releva a 
importância de a Madeira 
voltar a ganhar o galardão, 
o qual vem consolidar as 
conquistas dos quatro anos 
anteriores e que vem permi-
tir ampliar a visibilidade do 
destino a nível internacional numa altura em que esse factor 
assume particular importância”, diz o comunicado emitido 
por aquele organismo.

Os ‘World Travel Awards’, reconhecidos como os 
principais galardões do turismo nos diferentes sectores que 
constam da lista restrita, são atribuídos depois da votação 

online do público e de profissionais do turismo de todo o 
mundo.

Na votação para ser “World’s Leading Island Destination 
2019” estavam ilhas de todo o mundo como Belize, Bali 

(Indonésia), Barbados, Bora 
Bora, Cozumel (México), 
Creta (Grécia), Ilhas Fiji, 
Havai, Jamaica, Maldivas, 
Ilhas Maurícias, Santa 
Lucia, Sardenha (Itália), 
Seychelles, Sicília (Itália) 
e Zanzibar (Tanzânia).

A Secretaria Regional re-
corda que na Gala Europeia 
dos ‘World Travel Awards’, 
que decorreu este ano no 
Funchal, a Madeira con-

quistou, pela 6.ª vez, o galardão do “Melhor Destino Insular 
Europeu” (“Europe´s Leading island destination”).

Os ‘World Travel Awards’, criados em 1993, são atri-
buídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a 
excelência de todos os sectores chave das indústrias de 
viagens, turismo e hospitalidade.

Madeira ganha óscar de Melhor Destino 
Insular do Mundo pela 5.º vez

da Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, Paulo 
Ricardo Azevedo, lamentou 
a “desorganização bastante 
grande” que ocorre no sector 
dos táxis na Madeira, mas 
sublinhou que não preten-
de “fazer concorrência” à 
AITRAM.

“A AITRAM faz o seu 
trabalho, nós iremos fazer 
o nosso. Não estamos aqui 
para fazer concorrência à 
AITRAM, estamos aqui 
para defender os nossos 
associados”, afirmou, indi-
cando que a confederação 
conta com três dezenas de 
taxistas associados.

O número de licenças de 
táxi na Madeira é actual-
mente cerca de 800.

Paulo Ricardo Azevedo 
salientou que a Confederação 
das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, cujo 
núcleo regional foi reacti-
vado há um ano, pretende 
estabelecer contactos com 
o poder político, no sentido 
de o pressionar a impor um 
limite ao número de viatu-
ras da UBER, bem como à 
entrada de novas empresas.

Por outro lado, defende a 
redução da taxa de combus-
tível aplicada aos taxistas, 
considerando que, embora 
façam menos quilómetros 
do que ao nível nacional, 
registam consumos supe-
riores devido à orografia 
da região.

A Madeira vai dispor 
de uma nova plataforma 
de transporte público se-
melhante à UBER, mas 
operada por taxistas, anun-
ciou o núcleo regional da 
Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas.

“A plataforma vai ofe-
recer as mesmas condições 
que a concorrência”, disse 
Eusébio Gomes, respon-
sável pelo sector dos táxis 
na confederação, vincando 
que o preço a praticar será 
também igual ao da UBER, 
empresa que entrou em fun-
cionamento na região autó-
noma em 21 de Novembro 
de 2019.

Eusébio Gomes fez o 
anúncio numa conferência 
de imprensa no Funchal, 
onde manifestou, por outro 
lado, descontentamento 
com o desempenho da 
AITRAM – Associação 
Industrial de Táxi da Região 
Autónoma da Madeira na 
defesa da classe.

O responsável indicou 
que o novo serviço será 
introduzido no arquipélago 
“dentro de uma ou duas se-
manas”, mas não adiantou 
o nome da empresa.

Eusébio Gomes disse 
também que será realizada 
uma assembleia aberta a 
todos os profissionais de 
táxi para expor o projecto.

Por outro lado, o coorde-
nador do núcleo da Madeira 

Taxistas na Madeira vão criar 
plataforma de transporte 
semelhante à Uber

O festival MadeiraDIG deu início na sexta-feira a 10 
dias consecutivos de música e outras actividades, com 
um cartaz que leva ao Museu de Arte Contemporânea 
(MUDAS) da Calheta nomes como Nivhek ou Keiji Haino.

“O cartaz alarga-se de um para dois fins de semana 
com datas fixadas de 29 de Novembro a 8 de Dezembro, 
com os concertos a acontecerem no MUDAS de 30 de 
Novembro a 3 de Dezembro, repetindo-se de 6 a 7 de 
Dezembro e com o Centro Cultural John dos Passos, na 
vila da Ponta do Sol, a servir de palco e albergue ao novo 
leque de actividades que vem complementar a progra-
mação habitual do MadeiraDig”, referiu, em Outubro, 
Maria Fernandes, da Agência de Promoção da Cultura 
Atlântica, que co-organiza.

O alinhamento do evento inclui nomes como o projecto 
Nivhek, de Liz Harris, que lançou este ano “After Its 
Own Death / Walking In A Spiral Towards The House”, 
gravado parcialmente nos Açores.

Entre muitos outros artistas da área electrónica, o 
MadeiraDIG va leva à ilha Drew McDowall, ligado a 
projectos como Coil e Psychic TV, para além de Hanna 
Hartman, Heather Leigh e Manuel Mota & Margarida 
Garcia.

O MadeiraDIG continua a apostar na “diversidade e 
inovação, distribuídas por entre o que de mais recente se 
produz em electrónica de vanguarda e os mundialmente 
consagrados nomes da área”. 

Exemplo disso está na presença de Maria W. Horn, 
“jovem e promissora compositora sueca, com sonoridades 
oscilando entre estruturas minimalistas e intenso ‘power 
electronics’ e na americana Kali Malone, que traz a sua 
música combinada de síntese modular com instrumentação 
acústica”, explica.

Já quanto aos consagrados, o destaque vai as participa-
ções de Frances-Marie Uitti, considerada a mais influente 
violoncelista do mundo, Keiji Haino, lenda do rock 
japonês, e o artista interdisciplinar, David Rosenboom.

MadeiraDIG abriu cartaz 
com Nivhek, Keiji Haino 
e Frances-Marie Uitti

O Conselho do Governo 
Regional da Madeira aprovou 
na quinta-feira transacta uma 
resolução que lhe permite 
tomar posse administrativa 
até 31 de Janeiro de 2020 de 
vários espaços do domínio 
público municipal do Funchal.

Esta medida permite assim 
que o Mercadinho de Natal 
se realize na chamada Placa 
Central do Funchal, local onde 
se realiza desde 2006, uma 
vez que, este ano, a Câmara 
Municipal não tinha dado 
autorização para ser montado.

No início da semana pas-
sada, a Câmara Municipal do 
Funchal pediu esclarecimen-
tos ao Governo Regional sobre 
a ocupação do espaço onde se 
realiza o Mercadinho de Natal, 
uma vez que é organizado 
pela Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura.

A autarquia diz não ter rece-
bido qualquer esclarecimento 
do executivo, razão pela qual 
determinou que as barracas 
entretanto ali montadas (20) 
tinham de ser desmontadas.

Por  isso,  o  Governo 
Regional decidiu “aprovar 
uma resolução que impõe 
restrições, por motivos de 

Governo da Madeira toma 
posse administrativa de 
espaços municipais e viabiliza 
Mercadinho de Natal

utilidade pública, aos es-
paços do domínio público 
municipal, sem prejuízo das 
esplanadas e quiosques ali 
existentes, mediante a utili-
zação, de forma exclusiva, 
pela Região Autónoma da 
Madeira, da Placa Central 
da Avenida Arriaga entre a 
Sé e a Rotunda do Infante, 
Avenida Zarco, Rua Dr. 
António José de Almeida, 
Praça da Restauração, Jardim 
Municipal e a Praça do Povo”.

Essa utilização vai decorrer 
entre “a data em que é tomada 

a presente resolução e o dia 31 
de Janeiro de 2020, para fins 
de realização do Mercadinho 
de Natal”, indica a resolução.

A Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura passa, 
assim, a ser a única entidade 
que poderá fixar e cobrar taxas 
se as mesmas forem devidas, 
fixar e modificar horários de 
funcionamento, garantido as 
normais condições de lim-
peza, higiene, salubridade, 
garantindo a devolução dos 
espaços ao domínio público 
municipal nas mesmas con-
dições em que presentemente 
se encontram, segurança e de 
circulação pedonal.

Governo da Madeira prepara novas medidas 
de protecção da colónia de lobos-marinhos     

 
O Governo da Madeira prepara-se para proibir a utilização 

de covos de pesca nas Desertas, porque são uma ameaça para 
a colónia de lobos-marinhos, contribuindo para a elevada taxa 
de mortalidade das crias, disse o chefe do executivo.

“Muitos animais [até um ano de vida] ficam presos nos 
covos e isso obriga a que o Governo vá tomar uma decisão, 
no sentido de evitar a sua colocação nas Desertas”, afirmou 
Miguel Albuquerque, no decurso do ‘workshop’ de encerra-
mento do Projecto LIFE Madeira Lobo-marinho, que decorreu 
no Funchal.

O projecto teve início em 2014 e consistiu em vários tra-
balhos com vista à conservação do lobo-marinho, designação 
atribuída na região à foca monge, e ao desenvolvimento de 
um sistema de seguimento do seu estatuto de conservação, 
contando com um orçamento de 1,1 milhões de euros, co-
-financiado pelo Programa LIFE a 59%.

A colónia de lobos-marinhos das ilhas Desertas, a cerca de 
50 quilómetros do Funchal, estimada entre 25 e 30 exemplares, 
continua a crescer, mas de “forma lenta”, conforme explicou 
a bióloga Rosa Pires, responsável pelo projecto.

A taxa de mortalidade das crias até um ano de vida é muito 
elevada, sendo comum a sobrevivência de apenas uma em 
cada quatro.
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“Então decidi focar-me nesse microcosmos que é a Ribeira 
Quente, porque é uma aldeia piscatória completamente isolada. 
Ninguém vai à Ribeira Quente que não queira lá ir, porque 
não tem passagem para lado nenhum”, contou.

Rodrigo Areias considera que “esse isolamento traz uma 
série de características que são fundamentais, até na própria 
forma como as pessoas lidam com todas essas questões, com 
o seu dia-a-dia”. “Por outro lado, os Açores têm um lado de 
obrigatoriedade de pesca artesanal, que é muito mais susten-
tável, por um lado, e, por outro, plasticamente muito mais 
interessante também”, defendeu.

Em “Os Pescadores”, Raul Brandão, “após o advento da 
pesca industrial, quando as pessoas se começam a aperceber que 
se vai começar a destruir de forma violenta os ecossistemas, as 
comunidades piscatórias não durariam mais do que 50 anos”.

A obra foi originalmente publicada em 1923 e, quase cem 
anos depois, ainda há comunidades piscatórias em Portugal, 
“mas estão em franco desaparecimento”.

E Rodrigo Areias está convencido que conseguiu captar 
no filme essa realidade, “que é efectivamente o fim de vida 
de uma comunidade, o fim de uma realidade, que se está a 
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A vida na localidade da Ribeira Quente, na ilha açoriana de 
São Miguel, e da sua comunidade piscatória, é a “personagem 
principal” de “Hálito Azul”, documentário de Rodrigo Areias 
que tem na sua génese a obra de Raul Brandão.

O filme, que teve estreia comercial na quinta-feira, teve na 
sua génese “um projecto sobre Raul Brandão e a sua obra”, 
mas à medida que o realizador e produtor e a sua equipa mer-
gulhavam no universo do jornalista e escritor, que viveu entre 
1867 e 1930, “mais vasto o projecto se estava a tornar”. “Então 
decidi inverter e concentrar-me numa obra, ‘Os Pescadores’”, 
recordou Rodrigo Areias em declarações à Lusa.

Em “Os Pescadores”, Raul Brandão “descreve pormenori-
zadamente a faina”, tornando a obra num “livro documental”, 
que tem também “um lado altamente poético da escrita” do 
também jornalista. “Ele descreve durante páginas e páginas o 
pôr-do-sol ou o hálito azul matutino do mar”, referiu Rodrigo 
Areias.

O realizador decidiu então “fazer o filme a partir destas 
duas premissas: por um lado, os grandes planos das pessoas 
a trabalharem, numa lógica daquilo que é o trabalho manual 
e a pesca artesanal, e, por outro, o local onde se inserem e de 
que forma é que encaram o mar, ou essa entidade mitológica 
que, para eles, se torna aquilo que é o mar”.

“O que pretendi foi seguir esse princípio de olhar para uma 
realidade”, afirmou.

Em “Os Pescadores”, Raul Brandão faz uma descrição por-
menorizada de todas as comunidades piscatórias de Portugal 
Continental, de Caminha a Vila Real de Santo António. Em 
“Hálito Azul”, “o personagem principal não é uma pessoa, 
mas a aldeia inteira [localizada nos Açores] e essa comunidade 
piscatória da qual a aldeia gira em torno”.

“Hálito Azul” começou a ser desenvolvido em Portugal 
Continental, aproximando-se assim de “Os Pescadores”, mas 
Rodrigo Areias não queria “estar a filmar traineiras e portos 
de pesca e a costa substancialmente destruída e pejada de 
edifícios horríveis quando são filmados do mar”.

Além disso, o realizador tem “uma relação pessoal” com a 
Ribeira Quente, sítio que conhece bem e onde vai “há muitos 
anos”.

alterar de uma forma muito rápida com o fim do peixe no mar”.
“E isso para mim era importante, captar esse princípio da 

obra de Raul Brandão, captar algo da sua forma e conseguir 
transformá-lo no filme”, afirmou.

“Hálito Azul” é um docu-
mentário, mas tem “partes 
que são claramente criadas”. 
“É mais uma provocação à 
realidade do que propriamente 
uma encenação”, explicou.

Os diálogos entre os in-
tervenientes “são todos es-
pontâneos” e para conseguir 
que tal acontecesse, a equipa 
passou lá “muito tempo”, tanto 
quanto fosse necessário até 
passar despercebida. “Até as 
pessoas passarem a ter a sua 
vida normal e as suas conver-
sas enquanto nós estamos para 
ali a ir filmando”, disse.

A “provocação à realidade” 
está relacionada com uma peça de teatro. “Quando o professor, 
e encenador da peça, descreve a cena do faroleiro, que vamos 
ouvindo ao longo do tempo, como outras, há a intenção de 
mostrar radicalmente quem é que são as personagens ficcionais: 
o faroleiro [interpretado por Zeca Medeiros] e a observadora 
[Tânia Dinis]. São as duas personagens que trago para dentro 
do filme ou que faço com que, mais a Tânia, confronte a rea-
lidade, que a empurre, ou que a abane pelo menos”, explicou.

“Hálito Azul” foi apresentado pela primeira vez no 71.º 
Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, em Julho do ano 
passado. Depois disso “sofreu alterações”, e a versão final 
foi estreada há um ano no festival Porto/Post/Doc. Desde 
quinta-feira pode ser visto no Nimas, em Lisboa, no Cinema 
Trindade, no Porto, e no Alma Shopping, em Coimbra. No 
sábado foi exibido no Fórum Madeira, no Funchal. A banda 
sonora do filme, da autoria de The Legendary Tigerman, “um 
belíssimo disco”, será editada em breve em vinil.

“Hálito Azul” de Rodrigo Areias leva comunidade piscatória aos cinemas 

A Assembleia Legislativa dos Açores, onde o PS 
detém maioria absoluta, aprovou no passado dia 29 de 
Novembro, a proposta do executivo regional de Plano e 
Orçamento para 2020.

As propostas de Plano e Orçamento tiveram votação 
semelhante: o CDS-PP juntou-se ao PS no voto favorável, 
o PCP absteve-se e PSD, Bloco de Esquerda, PPM e a 
deputada independente Graça Silveira (que saiu recen-
temente do CDS-PP) votaram contra.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2020, que foi 
discutido em plenário desde terça-feira até sexta-feira, tem 
um valor global de 1.812 milhões de euros e pretende, diz 
o executivo regional, ser um guia para o fortalecimento 
da economia e a criação de emprego.

No documento é referido que, dos 1.812 milhões de 
euros, 207 milhões de euros dizem respeito a operações 
extra-orçamentais e 558 milhões de euros são adjudicados 
às despesas do Plano.

Contemplando um investimento público de 816,4 mi-
lhões de euros, dos quais os 558 milhões são da responsa-
bilidade directa do Governo Regional, estes documentos 
prevêem, para 2020, um crescimento do investimento 
total de cerca de 51 milhões euros e um aumento no 
investimento directo no valor de 44,8 milhões de euros, 
na comparação com 2019.

Plano e Orçamento dos 
Açores para 2020 aprovado 
no parlamento regional

mações que permitem “lin-
guagens diferenciadas”, numa 
“simbiose” entre diferentes 
autores, diz a editora

“É uma edição onde a ficção 
tem a ousadia de trazer para 
o espaço literário aqueles que 
estão à sua margem, numa 
simbiose com escritores de 
renome da nossa literatura”, 
apontou Maria Helena Frias.

O título da obra remete para 
um poema de 1978 do açoria-
no Emanuel Jorge Botelho 
e a escolha do conto como 
género escolhido deve-se às 
características do “mundo 
contemporâneo”.

Esta é a primeira edição 
da colectânea de contos que 
terá periodicidade anual: “Já 
estamos a trabalhar na edição 
do ano que vem”, disse Maria 
Helena Frias.

Um dos autores desta 
primeira edição, Leonardo, 
afirmou que representou a 
cidade como uma “cidade 
bêbeda”, que vai aprovei-
tando “algumas coisas boas 
que acontecem”, sem saber 
“muito bem para onde vai” e 
sem calcular as consequências 
futuras.

O escritor acredita que 
Ponta Delgada está a “inter-
romper” aquele que considera 
o seu “património mais rico”, 
a vista para o mar, sobretudo 
devido à construção de edifí-
cios, em virtude do aumento 
do turismo.

Outra autora,  Blanca 
Martin-Calero, referiu que 
mais do que retratar Ponta 
Delgada, procurou explorar as 
“vivências da cidade”.

“Esta também é uma via-
gem à memoria, ao passado, 
ao despertar de sentimentos 
que pensávamos que já não 
existiam. E isso junta-se com a 
imagem da cidade”, destacou.

A espanhola, a residir nos 
Açores há 16 anos, considerou 
a “relação com o mar”, as “ruas 
estreitas”, o “mercado”, como 
algumas das características de 
Ponta Delgada.

“Avenida Marginal” tem 
a chancela da editora Artes e 
Letras, da livraria Sol-Mar, e 
conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada.

O livro “Avenida Marginal 
– Ficções de Ponta Delgada”, 
que reúne 11 contos de di-
ferentes autores, foi editado 
sexta-feira e pretende ser um 
“registo literário” de Ponta 
Delgada para “memória futu-
ra”, segundo a coordenadora 
do projecto.

“Existem muitos livros 
de fotografia, daí a ideia de 
mapear a cidade com ficção 
escrita de forma a ficarmos 
com um registo literário para 
memória futura. A ideia é de 
algum modo fugir ao que já 
está feito”, avançou à Lusa 
Maria Helena Frias, editora 
da Artes e Letras.

A obra, que teve como “úni-
ca premissa” a delimitação do 
espaço geográfico, confinado 
à mais populosa cidade do ar-
quipélago, acaba por “de certa 
forma ser uma homenagem à 
cidade”, frisou.

Os autores desta edição 
são os escritores Joel Neto, 
Nuno Costa Santos, Leonor 
Sampaio da Silva e Leonardo, 
as tradutoras Blanca Martin-
Calero e Maria Brandão, o 
radialista Tiago Ribeiro, o 
artista plástico Mário Roberto, 
a empresária do sector do 
turismo Maria das Mercês 
Pacheco, o antigo jornalista 
e assessor Carlos Tomé e o 
advogado e ex-deputado à 
Assembleia da República 
Pedro Gomes.

Nomes de diferentes for-

Novo livro quer ser “registo literário” 
de Ponta Delgada para “memória futura”

Vasco Cordeiro admite situação 
“desafiante” mas assume defesa da SATA     

 
Falando em plenário da Assembleia Legislativa dos 

Açores, e respondendo a questões do PPM, Vasco Cordeiro 
reiterou que o executivo a que preside quer uma SATA que 
“continue a servir os Açores e os açorianos de uma forma 
cada vez mais reforçada”.

Contudo, o “contexto desafiante em que a companhia 
está” foi lembrado pelo governante, acrescentando Vasco 
Cordeiro que “só no ano de 2019 já faliram dez compa-
nhias aéreas”. 

O antigo administrador da TAP Luís Rodrigues foi 
anunciado no dia 14 deste mês como o novo presidente da 
transportadora aérea açoriana SATA.
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A tradicional e velha história, sobejamente 
conhecida, narrada a jeito de parábola ou 
prosopopeia, em que a formiga, trabalhadora 
incansável, labuta, erguendo-se ante-manhã 
em busca de comida para armazenar, e a cigarra 
canta despreocupadamente, indiferente ao dia 
que virá, encerra preceito importante.

Chegado o Inverno, a formiga recolhe-se 
ao lar – onde há dispensa cheia – e a cigarra 
improvidente, sentindo fome, vai a casa da 
formiga pedir-lhe esmola.

A resposta que ouve é: “Passaste o Verão 
a cantar… agora dança…”

Tenho lido, e com razão, que a formiga foi 
cruel, insensível e inumana.

Concordo que fosse desumana. Mas 
quantas cigarras andam por este mundo de 
Cristo a cantar, a viajar, adquirindo o bom 
e o melhor?… Depois, chega a tormenta: o 
desemprego, a crise económica, a doença… 
e o que fazem?

Vão pedir ao Estado.

Se o Estado foi formiguinha, se arrecadou, 
como José em época de fartura, abre a bolsa 
e despeja a torto e direito; mas, se cantou, 
construiu obras faraónicas, estádios de fute-
bol inúteis… não tem outro remédio senão 
ir, de mão estendida, pedir auxilio a países 
formiguinhas…

Conheço quem aforrou quanto pôde, pre-
parando velhice folgada. Trabalhou até doer. 
Recebida a reforma, chegam filhos e filhas, 
netas e netos, parentes e amigos, que sempre 
cantaram, estourando o que ganharam, e, 
em voz apertada, em lamúria sentimental, 
buscam extorquir e assaltar a dispensa da 
formiguinha.

Dizem os economistas 
que devemos guardar 10 
por cento do que ganha-
mos (era o pé-de-meia 
dos antigos) para quan-
do chegarem as vacas 
magras haver almofada que nos defenda da 
borrasca.

Mas são poucos os que imitam a formi-
guinha, porque poucos são os que querem 
renunciar ao prazer…

Para quê poupar? – dizem – se há sempre 
formiguinhas para “tosquiar”…

Será que compensa ser formigui- 
nha?…
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Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de PortugalA cigarra e a formiga

Dizem os economistas que deve-
mos guardar 10 por cento do que 
ganhamos (era o pé-de-meia dos 

antigos) para quando chegarem as 
vacas magras haver almofada que 

nos defenda da borrasca.

Eu votei no Jair Messias Bolsonaro porque 
ele prometeu uma nova política, um jeito novo 
de governar, de uma forma que a maioria dos 
brasileiros gostaria de ver, sem compadrio, 
sem alianças espúrias, de respeito ao erário, 
rígido no gasto público, com uma equipe de 
notáveis.

Eu votei no Bolsonaro porque ele prometeu 
não nomear para cargos da provisão da pre-
sidência: aliados políticos ou seus indicados 
(afilhados políticos), nem indicados por ami-
gos pessoais ou gurus que sequer morem no 
Brasil e nem parente algum. Somente seriam 
considerados os que estivessem aptos aos 
cargos e nomearia pessoas de notório saber. 
Mesmo porque ele se considerava um militar e 
político e não entender de mais nada, excepto 
escolher pessoas.

Infelizmente, ele não cumpriu, ouviu o guru 
que abandonou o Brasil para viver bem nos 
Estados Unidos da América, e este indicou-
lhe algumas personagens que nem conhecia 
pessoalmente e mostrou-se um desastre na 
pasta mais importante da nação: a Educação. 
Depois nomeou outro que confunde perso-

nagens históricas, não tem senso algum de 
prioridade para o ministério, não apresenta 
um plano de educação para melhorar as 
escolas, os professores, envolver os pais e 
a comunidade, melhorar infra-estrutura e 
utilizar melhor os recursos financeiros.

Embora, pessoalmente, eu não seja contra 
ter um ou outro parente ocupando cargos 
de nomeação política, a nossa sociedade 
é contra qualquer tipo de parente ocupar 
qualquer cargo da provisão, ponto final. 
Nem que o filho fosse extremamente com-
petente, o que, claramente, não é, não tem 
experiência alguma em diplomacia, tem um 

inglês sofrível – comunica-se bem em inglês 
como o Lula em português – apresenta um 
americanismo (emprestando o termo da Igreja 
Católica) imperdoável, além de ser fã do 
presidente Trump, algo inconveniente para 
um diplomata.

Eu votei no Bolsonaro porque ele prometeu 
que seria guiado pelos valores da honestidade 
e “res publica” e que respeitaria o Erário com 
uma administração austera sem benesses pes-
soais como fez na campanha. Que implantaria 
um controlo de gastos e extinguiria estatais, 
como o Trem Bala e a TV Lula. Eliminaria 
cargos em comissão e privatizaria estatais. E, 
como consequência, reduziria impostos.

Tal qual na Revolução dos Bichos, o presi-
dente altera as suas “leis”. Lamentavelmente, 
disponibilizou helicópteros da presidência 
para transportar parentes – a recusa em ex-
plicar ainda piorou a atitude – não extinguiu 
estatais, utiliza-se dos equipamentos do 
Estado para realizar agendas que não são do 
interesse público, etc.

Preocupa-me a inexperiência no sector pú-
blico do seu guru da economia, Paulo Guedes, 

mas Meirelles também 
não tinha e foi um bri-
lhante ministro, tirando 
o Brasil da depressão 
económica que a Dilma 
criou. Infelizmente, mes-
mo tendo um ano para preparar um projecto, 
Guedes mostra amadorismo ao fazer projectos 
como a liberação do FGTS. Esquece-se que o 
país precisa, além de uma reforma educacio-
nal, uma política económica, de tributação, 
um projecto para criação de empregos, etc. 
Sem contar que o governo deve também uma 
reforma política.

Tantas outras coisas que o então candidato 
Bolsonaro prometeu e não cumpre – como as 
patacoadas que ele proferiu contra o INPE – 
serão tratadas em futuro próximo. É preciso 
que os que o amam o coloquem de volta aos 
trilhos que ele prometeu trilhar. 

Mário Eugénio Saturno 
(cientecfan.blogspot.com)  é Tecnologista 
Sénior do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e congregado mariano.

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do BrasilEu votei no Bolsonaro porque...

Eu votei no Jair Messias 
Bolsonaro porque ele prometeu 

uma nova política, um jeito novo 
de governar, de uma forma que 
a maioria dos brasileiros gosta-
ria de ver, sem compadrio, sem 

alianças espúrias, de respeito ao 
erário, rígido no gasto público, 

com uma equipe de notáveis.

Mesmo que o leitor nunca tenha tido 
qualquer contacto com a espionagem, nem 
tenha grandes leituras sobre o tema, certa-
mente terá já visto um ou outro filme sobre 
espiões, ou acompanhado uma qualquer série 
televisiva ao redor desta temática. E depois 
há os noticiários televisivos, até mesmo os 
jornais e revistas.

De tudo o que escrevo atrás há um resultado 
que sobressai: o leitor conhece mesmo sobre a 
existência da espionagem. Deste modo, tirou 
já uma diversidade razoável de conclusões 
certeiras. Desde logo, quem pode, espia os 
outros. Depois, a espionagem faz-se sobre 
quem é necessário. A seguir, terá já percebido 
que os espiões espiam, incontrolavelmente, 
tudo e umas botas mais. E, por fim, que tudo 
isto é feito em nome do interesse superior do 
Estado, sempre sem olhar às regras escritas 
inerentes ao dito Estado de Direito.

Acontece que a espionagem, como a po-
lítica ou a acção judiciária, necessitam da 
colaboração jornalística. Só alguém verdadei-
ramente infantil pode imaginar que se pode 
dar crédito a quanto se ouve através da grande 
comunicação social. Basta estar atento a esta 
realidade: a Rússia e Putin foram terríveis 
com os Skripal – é o que se pintou... – mas 
já a Arábia Saudita e os Estados Unidos, para 
lá da totalidade da União Europeia, ficaram 
quedos e mudos com o esquartejamento de 

Kashoggi. Para mais no interior das instala-
ções de certo consulado saudita na Turquia. Ou 
seja, o Estado Democrático de Direito no seu 
melhor. A supremacia moral do Ocidente, onde 
Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, Netaniau 
e outros são exemplos cimeiros.

Vem tudo isto a propósito da recente 
notícia de certa organização internacional 
de jornalistas ao redor das violações de 
Direitos Humanos na China. E não se ficaram 
por menos: um genocídio cultural de certa 
população islâmica. Em contrapartida, esta 
organização parece não ter ainda descoberto 
nada sobre o que se passou com Lula, ou 
com Dilma, ou com Chávez e Maduro, ou 
agora com Evo Morales. E muito menos so-
bre a corrupção no amplíssimo ambiente do 
neoliberalismo. Mesmo da tal organização 
narcotraficante internacional, apontada pelo 
general Manuel Contreras como tendo sido 
criada por Pinochet, nada estes jornalistas 
descobriram. E quem apoiou todos estes 

fenómenos no subcontinente americano? Ah, 
os Estados Unidos, claro!... E sobre líderes 
políticos europeus, bom, também (quase) 
nadinha. E o que fazem os Estados ocidentais 
sobre os paraísos fiscais? Ah, estão a estudar, 
até a tentar, mas sem sucesso. Uma fatalidade. 
Sim, porque estes políticos ocidentais querem 
andar para diante, mas não os deixam...

Acontece que a China cresce de um modo 
verdadeiramente imparável. E tem vindo a 
tomar medidas destinadas a limitar drastica-
mente a hegemonia dos interesses escondidos 
– ou às claras – dos Estados Unidos. Logo, 
teria de fabricar-se um qualquer conjunto de 
dados, reais ou fictícios, a fim de mostrar que 
a China – parece que a Rússia está agora em 
banho-Maria... – se constitui no verdadeiro 
Diabo que Pedro Passos Coelho, erradamente, 
tanto apontou que surgiria entre nós, especial-
mente nos idos da Geringonça.

É deste modo que deve ser visto aquele 
híper-espião que nos foi dado ver e ouvir nos 
nossos canais televisivos: ele sabe tudo, ele 
viu tudo e ele até referiu que seria morto se 
agora regressasse à China. Uma vítima, para 
mais só a lutar pelos Direitos Humanos e pelo 
Bem e pela Paz. Uma vítima.

É conhecido que a espionagem não é fácil 
num Estado onde os traços fisionómicos da 
população mostram uma clara incompatibi-
lidade com os ocidentais. Sendo assim, por 

onde se poderia, mais 
facilmente, espionar num 
tal país? Pois, pela via 
religiosa. Neste caso da 
China, um caminho ra-
zoável pode encontrar-se 
ao alcance do ambiente católico, dado que o 
Governo Chinês e a Igreja Católica Romana 
têm vindo a construir alguma aproximação. 
Neste domínio, porém, convém não esquecer 
as reacções de Salazar em face do comporta-
mento oportunista de Paulo VI e do Vaticano. 
Mas será que o Governo Chinês conhece este 
acontecimento passado entre nós e sobre o 
qual Franco Nogueira nos relatou com tanto 
pormenor? Duvido.

Termino este meu texto com esta chamada 
de atenção: procure o leitor ler a obra excep-
cional de Louis Pauwels e Jacques Bergier, 
“O Despertar dos Mágicos”, e mostre-se 
cuidadoso e crítico em face do que a grande 
comunicação social lhe vai trazendo. Vivendo 
numa dita democracia, já deverá possuir uma 
boa estimativa do abismo que separa o que se 
diz e a realidade. Atenção à manipulação do 
espírito, sobretudo a praticada por papagaios 
conhecidos e reconhecidos... E pense deste 
modo: se uns lideravam no alto e estão em 
queda, e outros estavam em baixo e crescem 
sem parar, denegrindo aqueles os segundos, a 
quem serve tal acção e quem a manipulará?

O Híper-Espião
Vivendo numa dita democracia, 
já deverá possuir uma boa esti-
mativa do abismo que separa o 

que se diz e a realidade. Atenção 
à manipulação do espírito, sobre-

tudo a praticada por papagaios 
conhecidos e reconhecidos...

Por Hélio Bernardo Lopes
Correspondente de Portugal
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Breves da Saúde

OMS elogia modelo nacional que já sinalizou 
70 mil crianças em risco desde 2009   

 
Cerca de nove mil crianças ou jovens em risco foram 

sinalizados em 2018 através de uma rede de equipas 
multidisciplinares existentes em todos os centros de saú-
de e hospitais com pediatria, um modelo elogiado pela 
Organização Mundial de Saúde.

Portugal regista todos os anos mais de 60 mil 
novos casos de diabetes   

 
Portugal regista 60 mil a 70 mil novos casos de diabetes 

todos os anos — a maioria do tipo II — e cerca de 8% da 
população está registada como tendo a doença, disse a 
directora do Programa Nacional para a Diabetes.

Urgências são “terra de ninguém” e erradamente 
a porta de entrada no SNS — relatório   

 
Os serviços de urgência são “terra de ninguém”, metade 

dos episódios que atendem não são verdadeiras urgências, 
mas continuam erradamente a ser a porta de entrada no SNS, 
segundo um diagnóstico feito por um grupo de trabalho 
nomeado pelo Governo.

Depois do ginásio, hospital de Leiria volta a pedir 
sugestões aos trabalhadores  

 
O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) vai voltar a aus-

cultar os trabalhadores, na segunda edição do orçamento 
partilhado, que no ano passado permitiu a criação de um 
ginásio no hospital de Santo André.

Vinte novas USF serão criadas este ano e outras 
20 passam a modelo mais avançado — ministra  
 
Vinte novas unidades de saúde familiar poderão ser 

criadas ainda este ano e outras 20 passam a modelo B, 
que é o mais exigente, com maior autonomia e com mais 
incentivos financeiros, anunciou a ministra da Saúde.

Viseu passa a ter centro oncológico 
em hospital privado  

 
A Casa de Saúde São Mateus, de Viseu, conta desde o 

dia 27 de Novembro, com um centro oncológico, que re-
presentou um investimento global de 1,5 milhões de euros 
e que permitirá aos doentes um tratamento de proximidade.

Infarmed recebeu este ano mais de 11.300 
notificações de reacções adversas a medicamentos  

 
O Infarmed recebeu este ano mais de 11.300 notificações 

de reacções adversas a medicamentos, mais de metade 
(58%) das quais consideradas graves, segundo os dados a 
que a Lusa teve acesso.

De acordo com o médico, existem 
vários factores que explicam o fenómeno 
como o sedentarismo, uma vida com 
maior ‘stress’, alimentação não tradicio-
nal e a poluição atmosférica.

“São factores que se sabe que con-
duzem ao apareci-
mento da diabetes e 
que ajudam a fazer 
crescer esta epide-
mia. Em Portugal, 
são diagnosticadas 
200 pessoas por 
dia com diabetes”, 
disse.

O  p r o j e c t o 
“Cities Changing 
Diabetes”, criado 
em 2014, é um pro-
grama mundial de 

parcerias que está presente em 26 cidades 
(Lisboa é a 26.ª) que pretende reduzir a 
curva de crescimento da prevalência da 
diabetes para que até 2045 esta doença 
não afecte mais de 1 em cada 10 pessoas 
em todo o mundo.

“Este movimento internacional diz que 
é necessário olharmos para a vida das 
cidades e ver o que podemos modificar 
nas vidas das cidades para contrariar 
a progressão da diabetes. Isto através 
de parcerias com entidades de saúde, 
autarquias, associações de pessoas com 
diabetes”, realçou.

A cidade de Lisboa vai juntar-se ao 
programa “Cities Changing Diabetes”, 
que tem como objectivo principal travar 
o aumento da diabetes e contribuir para a 
redução de novos casos, disse o médico 
José Manuel Boavida.

O presidente da Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal (APDP), José 
Manuel Boavida, confirmou que Lisboa 
tornou-se desde quinta-feira, dia em que 
assinou um memorando entre várias en-
tidades, a 9.ª cidade europeia a juntar-se 
ao programa internacional de parcerias.

“Há vários anos que sabemos que um 
dos maiores factores de crescimento da 
doença é a urbanização das populações. 
Estes fenómenos continuam a ver-se em 
cidades de África, na Ásia e na América 
Latina. Cidades que são de alguma foram 
criadoras de diabetes”, disse.

Segundo José Manuel Boavida, o que 
se pretende é identificar as pessoas que 
estão em risco de ter diabetes.

“Para isso vamos fazer rastreios em 
eventos como feiras, festas ou outros 
acontecimentos, dar conselhos e promo-
ver actividades que ajudem a contrariar 
a diabetes”, salientou.

Na quinta-feira foi assinado um 
Memorando de Entendimento de 
Cooperação subscrito pela Câmara 
Municipal de Lisboa, a APDP, a 
Administração Regional da Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, a NOVA Medical 
School - Faculdade de Ciências Médicas 
e a Novo Nordisk Portugal.

O acordo prevê que as partes en-
volvidas desenvolvam, em conjunto, 
actividades que abordem o desafio da 
diabetes na cidade de Lisboa.

“Para já é a assinatura de um com-
promisso para tornar Lisboa uma cidade 
mais amiga das pessoas com diabetes. 
Para criar condições para que as pessoas 
andem mais a pé, para combater a polui-
ção e para uma alimentação saudável”, 
concluiu.

A Cidade do México foi a primeira 
a juntar-se em 2014 ao projecto e ac-
tualmente 26 cidades de todo o mundo 
integram esta iniciativa, adoptando novas 
acções na área da promoção da saúde e do 
planeamento urbano para compreender 
o desafio da diabetes em cada cidade.

Lisboa junta-se a movimento internacional 
para travar aumento da diabetes 

dos serviços de urgência” e 
que “42% das idas ao serviço 
de urgência não seriam ne-
cessárias”.

Em declarações à agên-
cia Lusa, o presidente da 
Sociedade Portuguesa de 
Oncologia explicou que este 
serviço servirá para colmatar 
o facto de as urgências hos-
pitalares não disporem em 
permanência de especialidade 
de oncologia.

“Na parte dos hospitais não 
há oncologia em permanência 
no serviço de urgência, ou 
seja, fora da hora do serviço 
de oncologia os doentes onco-
lógicos são avaliados muitas 
vezes por outra especialidade 
em contexto de urgência ge-
ral”, explicou Paulo Cortes.

O responsável acrescentou 
ainda que, com o crescente 
número de doentes com cancro 
e as potenciais toxicidades 
agudas associadas sobretudo 
a tratamentos com quimiotera-
pia e imunoterapia, a parceria 
entre a SPO e o SNS24 acaba 
por complementar o apoio a 

estes doentes.
“Fizemos esta parceria 

estratégica em que o doente 
tem apoio 24 horas por dia, 
com algoritmos desenhados e 
posteriormente validados pela 
DGS”, explicou o especialista.

Paulo Cortes sublinhou 
ainda que este serviço “fun-
ciona como um apoio com-
plementar”.

“[Os doentes] Podem rece-
ber vários tipos de indicações, 
ou seja, podem fazer autocui-
dados, possíveis de resolver 
sem ir ao hospital, podem ser 
referenciados para cuidados 
diferidos no serviço de onco-
logia ou, se for uma situação 
muito aguda, o próprio serviço 
vai espoletar a chamada do 
INEM”, adiantou.

Os doentes oncológicos em 
tratamento vão ter ainda este 
ano uma linha telefónica para 
onde ligar fora dos horários 
dos serviços de oncologia, 
um projecto conjunto da 
Sociedade Portuguesa de 
Oncologia e do SNS24.

O anúncio foi feito durante 
o 16.º Congresso Nacional de 
Oncologia, que decorreu na 
semana passada no Centro de 
Congressos do Estoril.

Na apresentação desta li-
nha, a directora do serviço de 
oncologia médica do hospital 
de Santarém, Sandra Bento, 
destacou que a ideia inicial 
foi “dar acesso aos doentes a 
cuidados mais diferenciados 
fora dos horários dos serviços 
de oncologia”.

Explicando o contexto da 
criação deste serviço, Sandra 
Bento apresentou dados de um 
estudo feito na Austrália que 
indica que 86% dos doentes 
em tratamento têm efeitos 
secundários e sublinhou que 
Portugal é um dos países “com 
maior utilização desnecessária 

Doentes oncológicos em tratamento vão 
ter linha de apoio em parceria com SNS24

As taxas de novos ca-
sos de VIH (Vírus da 
Imunodeficiência Humana) 
diminuíram na região 
Centro em 2018 relativa-
mente ao ano anterior, sendo 
inferiores à média nacional, 
de acordo com um estudo da 
Administração Regional de 
Saúde do Centro.

De acordo com o estudo, 
em 2018 foram notificados 
134 novos casos de infec-
ção VIH, continuando a 
verificar-se assimetria na 
distribuição geográfica das 
taxas de infecção.

Os dados revelam que, 
o ano passado, houve 8,1 
casos de infecção VIH e 
1,4 de SIDA (Síndrome 
d a  I m u n o d e f i c i ê n c i a 
Adquirida) por 100 mil 

Novos casos de VIH 
diminuíram na região 
Centro em 2018

habitantes, abaixo dos valo-
res nacionais. Em 2017, os 
números na região Centro 
eram mais elevados, com 9,7 
casos de VIH e 2,4 de SIDA 
por 100 mil habitantes.

Os óbitos relacionados 
diminuíram de 11, em 2017, 
para 4, em 2018.

O Agrupamento de 
Centros de Saúde do Baixo 
Mondego (ACeS BM) tem 
o número mais elevado de 
novos casos (11,4 por 100 
mil habitantes) e o ACeS da 
Cova da Beira a maior taxa 
de novos casos de SIDA 
(2,5 por 100 mil habitantes).

O Dia Mundial de Luta 
contra a SIDA assinalou-
-se este ano com o lema 
“Comunidades fazem a 
diferença”.

Sem-abrigo: Campanha de vacinação contra 
a gripe em Lisboa durante esta semana       

 
Uma campanha de vacinação contra a gripe para as 

pessoas sem-abrigo de Lisboa decorre esta semana, durante 
o dia e parte da noite, nos equipamentos de alojamento e 
em unidades móveis, anunciou a autarquia.

A campanha realiza-se entre segunda e sexta-feira, 
no âmbito de uma colaboração entre a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e o Núcleo 
de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), é 
referido num comunicado da Câmara de Lisboa.

O NPISA é uma estrutura com coordenação tripartida 
da Rede Social, Câmara Municipal de Lisboa, Centro 
Distrital de Lisboa - Instituto da Segurança Social, I.P, e 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

No âmbito de uma campanha semelhante, em 2018 
foram vacinadas 611 pessoas.

A população sem-abrigo apresenta uma vulnerabilidade 
elevada face às potenciais complicações da gripe sazonal, 
nomeadamente devido à prevalência de “doenças crónicas, 
imunossupressão e outros factores de risco”.

“Esta campanha contribui fortemente para a redução 
de complicações da doença e eventuais hospitalizações”, 
é salientado, acrescentando-se que “o elevado potencial 
de transmissão da infecção em determinados contextos, 
nomeadamente centros de acolhimento temporários, 
reforça a importância da vacinação, nesta população”.
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Uma petição que pede o reforço do en-
sino de Português no estrangeiro, de forma 
gratuita, foi lançada sábado na cidade de 
Bruxelas, na Bélgica, aproveitando o dia 
em que se assinalou a morte de Fernando 
Pessoa.

Esta petição, segundo 
explicam os subscritores, 
em comunicado, tem como 
objectivo “o ressurgimento do 
ensino de português como lín-
gua materna junto das crianças 
e jovens portugueses e luso-
-descendentes residentes no 
estrangeiro”.

“As decisões políticas que 
foram e estão a ser tomadas 
têm progressivamente levado 
à extinção do ensino de português como 
língua materna para os filhos e descendentes 
de emigrantes”, sublinha a nota.

Nesse sentido, os subscritores da petição 
“Português para Todos” pretendem que, 
caso consigam as assinaturas necessárias, 
que a Assembleia da República tome al-
gumas medidas que fomentem o ensino da 
língua portuguesa no estrangeiro.

PORTUGUESES NO MUNDO
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Espaço entre o título e o início da caixa

passos na matemática com a 
ajuda da mãe, enquanto cruza 
os sete mares. “Isto abre-nos 
horizontes, ganhamos outras 
capacidades”, diz.

Tudo começou, recorda 
Rute, há mais de 20 anos, com 
um “sonho antigo” do marido, 

sempre ligado ao mar e que já 
tinha em Cascais uma empresa 
de turismo náutico.

Antes da aventura começar, 
confessa que pouco sabia de 
vela, competência que perten-
cia ao marido, João Monarca, 
um “apaixonado pela vela e 
pelos barcos”.

“Ele sempre teve este so-
nho de dar a volta ao mundo, 
de atravessar os oceanos, 
de conhecer outras pessoas. 
Quando nos conhecemos e 
começámos a namorar, há 
vinte e tal anos, pensávamos 
fazer isso quando nos refor-
mássemos”, recordou.

Contudo, depois do nas-
cimento de Marta, as pers-
pectivas mudaram: “Fazer 
uma coisa destas na reforma 
era longe demais e fazer isto 
em família tinha mais signi-
ficado”.

Gastaram 60.000 euros na 
compra do “Domum”, um 
barco à vela em aço, com 30 
anos, e outro tanto na sua pre-
paração para a grande viagem 
de mais de dois anos.

“Fizemos poupanças du-
rante dez anos”, explica.

Em Portugal deixaram a 
casa arrendada, o que ajuda 

a pagar as contas da viagem, 
e a Galp, empresa para onde 
Rute espera voltar no fim da 
aventura, também ajudou: 
“São o nosso fornecedor de 
energia. Deram-nos a vela 
grande, que é fundamental, va-
mos com o vento, deram-nos 
um valor para o combustível 
e ofereceram-nos os painéis 
solares que estamos agora 
mesmo a montar”.

Saíram de Cascais em 6 de 
Julho, depois de ali viverem 
quatro meses, já no barco, para 
se ambientarem e o testarem 
“como casa” para mais de 
dois anos.

Navegaram à vela até ao 
Algarve, seguindo depois para 
Gibraltar e costa espanhola, 
com várias paragens para 
conhecerem “as pessoas e a 
realidade” de cada terra.

Nas ilhas Baleares estive-
ram um mês e meio e uma 
avaria no gerador do barco 
obrigou a família a uma para-
gem para reparação num esta-
leiro em Valência. Seguiram 
depois viagem para as ilhas 
Canárias, onde estiveram 
10 dias atracados, antes de 
sete dias a rumarem para sul 
até chegarem, no domingo, 
à marina do Mindelo, ilha 
cabo-verdiana de São Vicente.

“É bom voltarmos a falar 
português, os miúdos já co-
meçavam a falar espanhol”, 
conta Rute, explicando que 
a passagem pelo Mindelo — 
para participarem no Cabo 
Verde Ocean Week, dedicado 
aos assuntos do mar — deverá 
prolongar-se por mais uns 
dias, antes de a família voltar 
ao mar, agora em direcção às 
Caraíbas.

“Martinica, Santa Lúcia, 
tem muito a ver para aonde 
o vento nos levar. Somos um 
barco à vela, não temos um 
sítio certo”, relata, enquanto 
explica que a viagem ainda 
tem dois anos pela frente.

“Não é uma ambição, se 
conseguirmos dar a volta ao 
mundo, daremos”, afirma.

Rute e João embarcaram 
em Julho, com os três filhos, 
numa aventura num barco à 
vela de 15 metros que chegou 
na semana passda ao Mindelo, 
Cabo Verde, para terminar em 
2021, com a volta ao mundo 
concluída.

“É para conhecer outras 
pessoas, outras formas de vi-
ver, outras culturas”, começou 
por explicar à agência Lusa 
Rute Gonçalves, ex-gestora de 
marca da Galp, empresa onde 
trabalhou mais de 20 anos até 
que decidiu cumprir um sonho 
antigo, incutido pelo marido.

Pediu uma licença sem 
vencimento para navegar 
em família à volta do mun-
do, incluindo paragens que 
chegam a algumas semanas 
em vários países. Além de 
navegar, tornou-se também 
a professora dos três filhos 
que o casal leva a bordo do 
“Domum” e que, dentro do 
possível, compartilham as 
tarefas.

Marta, a mais velha, tem 
14 anos e Afonso tem 8. Estão 
inscritos no ensino doméstico 
português há mais de um ano, 
como forma de preparação 
antes de terem iniciado a via-
gem, e Rute tornou-se tutora, 
a professora dos filhos.

“Durante três anos serei 
eu a professora do Afonso, 
apesar de ele reclamar um 
bocadinho”, brinca a mãe.

A mais nova, Carmen, com 
apenas 5 anos, dá os primeiros 

Deixaram tudo para trás para 
dar a volta ao mundo num 
barco à vela com três filhos

“Esta é uma matéria que toca directamen-
te cada um dos cinco milhões de portugueses 
que vivem fora do país, mas também aos 
10 milhões de portugueses que vivem em 
Portugal, razão pela qual subscreveram e 
apoiaram a petição”, sublinha a nota.

A mudança da tutela do ensino de 
Português no Estrangeiro do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros para o da Educação, 
a revogação da propina para todos os jo-
vens portugueses e luso-descendentes e a 
expansão da rede de ensino são algumas das 
medidas preconizadas na petição.

A petição foi lançada na tarde de sábado, 
na Praça Fernando Pessoa, em Bruxelas.

Lançada petição que defende reforço do 
ensino de Português para luso-descendentes

podem ser alcançados através 
dos avanços da engenharia”, 
define, no texto, José Vieira.

A UMinho refere ain-
da que os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU estão na senda da 
Declaração de Paris e do me-
morando daquela federação 
com a UNESCO em 2018.

O catedrático da UMinho 
refere ainda que a recente 
aprovação pela UNESCO 
de 4 de Março como o Dia 
Internacional da Engenharia 
para o Desenvolvimento 
Sustentável “permitirá uma 
maior visibilidade da rele-
vância e valor da engenharia 
junto dos cidadãos”.

O docente pretende ainda 
“envolver Governos dos paí-
ses membros da WFEO em 
projectos conjuntos, como 
atrair a juventude aos cursos 
superiores de engenharia, 
mostrando que é uma área 
com muito emprego, vive 
uma grande internacionali-
zação e é essencial para o 
progresso da indústria, da 
tecnologia e da inovação, o 
que exige também a actua-
lização constante dos seus 
profissionais”.

José Vieira foi o candida-
to português indicado pela 
Ordem dos Engenheiros, cujo 
bastonário Carlos Mineiro 
Aires o considerou, pela sua 
formação técnica e profis-
sional, “a pessoa certa” para 
representar os engenheiros 
em todo o mundo e para 
promover esta profissão “de-
terminante para um presente 
e futuro sustentável”.

Nascido há 66 anos em 
Braga, José Vieira é licencia-
do em Engenharia Civil pela 
Universidade do Porto, mes-
tre em Engenharia Sanitária 
pelo UNESCO Institute for 
Water Education (Holanda) 
e doutorado em Engenharia 
Civil pela UMinho, na qual 
é professor catedrático da 
Escola de Engenharia e foi 
vice-reitor, pró-reitor, direc-
tor do Centro/Departamento 
de Engenharia Civil e coorde-
nador de vários cursos.

É ainda conselheiro da 
Ordem dos Engenheiros, 
o título profissional mais 
elevado outorgado por esta 
associação e preside também 
a Federação Europeia das 
Associações Nacionais de 
Engenharia (FEANI), que 
representa quatro milhões 
de engenheiros de 33 países, 
e fazendo também parte 
do conselho executivo da 
WFEO e da assembleia de 
representantes da Ordem dos 
Engenheiros.

José Vieira tem mais de 
200 publicações científicas, 
leccionou em universidades 
de vários países e participou 
em diversos projectos de 
investigação.

O  p r o f e s s o r  d a 
Universidade do Minho 
José Vieira vai presidir 
a Federação Mundial de 
Associações Profissionais de 
Engenharia (WFEO), sendo o 
primeiro português a ocupar 
o cargo de direcção daquela 
instituição que representa 30 
milhões de engenheiros.

Em comunicado enviado 
à Lusa nas semana transacta, 
a Universidade do Minho 
(UMinho) explica que a 
WFEO reúne representantes 
de 100 países, tem sede em 
Paris (França) e foi criada há 
51 anos “sob os auspícios da 
UNESCO”, sendo que José 
Vieira foi eleito durante a as-
sembleia-geral do organismo, 
em Melbourne (Austrália).

“A engenharia tem um 
papel fundamental face aos 
desafios do esgotamento 
de recursos, aumento da 
urbanização, degradação 
ambiental e mudanças cli-
máticas. A WFEO deve 
envolver-se nos Objectivos 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável da ONU, reco-
nhecendo que altos padrões 
de segurança e bem-estar 
nas sociedades modernas 

Português preside a Federação 
Mundial de Associações 
Profissionais de Engenharia
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Por Jonathan Costa

Mais de 250 pessoas marcaram presença na Casa das Beiras 
de Toronto (CBT) na noite de sábado (30) para participarem no 
jantar da Matança do Porco organizado pela colectividade, um 
evento anual que comemora o convívio que tradicionalmente 
representava o momento em que as famílias preparavam o 
suíno que seria o seu sustento durante os longos meses de 

Inverno.
A matança foi simbólica 

apenas, mas o convívio foi real 
e para além de desfrutarem de 
uma refeição composta por 
diversas variedades de carne 
de porco e outros pratos típicos 
da cozinha portuguesa, os par-
ticipantes divertiram-se num 
animado baile com a popular 
Karma Band.

A refeição foi servida em 
estilo de banquete, com várias 
mesas no centro do salão onde 

diferentes variedades de carne de porco – bifanas, rojões, chou-
riços, orelha e chispe, entre muitos outros – se encontravam 
ao dispor e deixavam os apreciadores com “água na boca”.

Bernardino Nascimento, que preside ao Executivo da CBT, 
subiu ao palco com uma máquina de bingo para tirar à sorte 
os números das mesas que iriam começar a servir-se.

“Designamos um número para cada mesa e de maneira a 
conseguirmos fazer isto de uma maneira organizada e justa, 
vamos tirar os números à sorte que vão decidir a ordem em 
que nos vamos servir”, referiu, desejando a todos “boa sorte 
e bom apetite”.

À medida que os números saíam, quem ansiava por encher o 
seu prato com tantas delícias tradicionais portuguesas formava 
fila, aguardando a sua vez. 

“É uma tradição que todos os nossos membros adoram”, 
referiu posteriormente à nossa reportagem Bernardino 
Nascimento, ao dar-nos uma perspectiva do que representavam 

estes encontros, em termos tradicionais.
“Em Portugal crescíamos um porquinho ao longo de todo 

o ano e quando chegávamos ao Inverno fazíamos a matança 
do porco para alimentar toda a família”, destacou, a propósito 
desta que era uma fonte de sustento importantíssima para 
quem pudesse criar o seu próprio suíno.

Manifestando-se feliz com a aderência de público, o res-
ponsável pela Direcção fez ainda um agradecimento “a todos 
os nossos voluntários que trabalharam arduamente ao longo 
de todo o dia para tornar tudo isto possível”, concluiu.

Enquanto no salão o público continuava a desfrutar das 
iguarias, a equipa de voluntários não parava, recolhendo os 
pratos e talheres sujos, trazendo novas travessas de comida e 
preparando as sobremesas. 

O responsável pela equipa da cozinha foi António Silva, 
sócio da CBT há 22 anos que adiantou estarem “a ‘dar no 
duro’ desde as 9:00 da manhã” já que “é muito trabalho” mas 
algo que fazem “com muito prazer” pois é “uma felicidade 

enorme ver todos estes sorrisos” dos sócios e simpatizantes 
da colectividade.

Como destacou, citando o velho adágio, “quem corre por 
gosto não cansa”, deixando no entanto os seus votos de pa-
rabéns à equipa por tanto se terem esforçado.

O segmento musical e espectáculo teve início após a refei-
ção com a exibição da Karma Band, que interpretou variados 
temas de sucesso da música portuguesa e latina. 

A pista de dança encheu-se rapidamente com pares de todas 
as idades que bailavam alegremente e, inclusive, cantavam 

vários dos versos, levando as celebrações neste clima de 
boa disposição e confraternização até bem para lá da meia 
noite.

Segundo os responsáveis da CBT, a colectividade vai rea-
lizar a sua festa de Natal das Crianças no próximo dia 15 de 
Dezembro, encontro que inclui pequeno-almoço, interacções 
com variados animais de estimação e, claro, a visita do Pai Natal 
que promete alegrar sobretudo os elementos mais jovens.

9
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Matança do porco à moda das Beiras
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Mercado de Natal no First Portuguese Canadian Cultural Centre
Por Noémia Gomes

“É o quarto ano que fazemos isto”, dizia-nos Carina Paradela 
a propósito da realização do Mercado de Natal que no sábado 
(30) decorreu no First Portuguese Canadian Cultural Centre 
(FPCCC) de Toronto.

Segundo a presidente do clube, o objectivo é juntar quem 
faz artesanato e proporcionar-lhes um local onde possam 
vender os seus trabalhos, ao mesmo tempo que convivem 
com a comunidade num alegre encontro natalício.

O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, 
visitou o mercado pelo segundo ano consecutivo e fez questão 

de comprar um artigo de cada vendedor acrescentando consi-
derar um prazer “visitar este centro que serve a comunidade à 
mais de 60 anos” e no qual são prestando importantes serviços 
aos seus utentes, desde as crianças aos idosos.

Os trabalhos dos artesãos que participaram no mercado 
encontravam-se expostos em várias mesas, entre os quais os 
da própria vice-presidente do FPCCC, Aurianne Fazendeiro, 
enquanto pela sala circulavam os elementos da Direcção que 
mantinham animadas conversas com as muitas pessoas que 
visitaram o local ao longo do dia .

O escritor e poeta Luís Marcelino, acompanhado pela esposa, 
Micaela, também participou neste evento onde uma exposição 

de livros dava a conhecer a sua extensa obra.
O autor tem já vários livros de poesia e romance editados 

e dois dos seus mais recentes trabalhos foram lançados em 
Portugal há duas semanas, nomeadamente “Palavras D’Água” 
e “Poemas de Natal”, escrito em português e inglês, obras que 
serão apresentados ao público luso-canadiano no dia 14 de 
Dezembro na Casa do Alentejo de Toronto.

Marcou também presença o Pai Natal Aguinacdo Nicolad 
e a sua ajudante, Carla Teixeira, que pousaram para uma 
sessão de fotos com as crianças que se divertiam nas suas 
actividades, incluindo pinturas de rosto e outras brincadeiras 
próprias para a sua idade.
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Pista de gelo e carrossel parisiense 
animam Coimbra no Natal

Uma pista de gelo natural, um carrossel 
parisiense e uma árvore de Natal interactiva 
são os destaques da programação de Natal 
de Coimbra, que animará a cidade durante 
cinco semanas.

Espectáculos de rua, concertos, teatro, 
dança, cinema, feiras, mercados, conferên-
cias, oficinas e ‘workshops’ estão entre as 
várias actividades previstas na programação, 
que a Câmara de Coimbra apresenta pelo 
sétimo ano consecutivo.

Com esta programação, a autarquia pre-
tende “reafirmar a diversidade cultural da 
cidade, reforçando a sua atractividade nesta 
época natalícia”, e também “promover o 
comércio da Baixa e atrair mais público a 
esta zona central de cidade”.

A pista de gelo natural, o carrossel pari-
siense e a árvore de Natal interactiva ficarão 
instaladas no Terreiro da Erva e terão acesso 
gratuito.

“As três estruturas poderão ser usufruídas 
desde o dia 6 até ao dia 25 de Dezembro”, 
refere a autarquia.

Outro dos destaques da programação é a 
Corrida São Silvestre, que vai na sua 42.ª 
edição, organizada pelo município, pela 
Associação Distrital de Atletismo de Coimbra 
e pela Associação Recreativa Casaense.

Segundo a autarquia, trata-se da “segunda 
mais antiga do país” e “inclui uma prova de 
cerca de 10 quilómetros e uma caminhada de 
cinco quilómetros, num percurso por algumas 
das ruas mais emblemáticas” da cidade.

“O contributo dos agentes culturais do 
concelho para esta programação é muito 
importante e resulta numa forte aposta do 

município em promover a actividade das 
colectividades”, sublinha.

A encerrar as festividades, realiza-se o ha-
bitual Concerto de Ano Novo, pela Orquestra 
Clássica do Centro, no dia 5 de Janeiro.

A festa de passagem 
de ano será animada pelo 
grupo Os Azeitonas e 
Pedro Abrunhosa & Comité 
Caviar, naquela que a 
Câmara espera que seja 
“uma grande festa”, que 
atrairá “milhares de pesso-
as” à Baixa de Coimbra.

“São quatro palcos, com 
animação musical para to-
dos os gostos e a promessa 
de um espectáculo ines-
quecível, de 12 minutos, 

de fogo-de-artifício sobre o Rio Mondego”, 
refere, acrescentando que, na Praça do 
Comércio, haverá um palco dedicado aos 
DJ, numa discoteca a céu aberto.

A cidade já se encontra iluminada para esta 
época, com grandes projectos de iluminação 
na Praça 8 de Maio, em frente aos Paços do 
Município, no Largo da Portagem, na Praça 
da República e na Ponte de Santa Clara.

O município refere que voltou a apostar 
“em iluminação ecológica, uma vez que as 
luzes instaladas são LED de alta intensidade 
luminosa, mas de baixo consumo energético 
e amigas do ambiente”.

Este ano, haverá “novos sete pontos de luz, 
com motivos alusivos à época festiva, desig-
nadamente na Praça das Cortes, Entradas da 
Rua das Padeiras, Rua das Azeiteiras e Rua 
da Sota, na Rua dos Sapateiros, em todos 
os corredores da Avenida Sá da Bandeira e 
junto à Estação Ferroviária de Coimbra B”, 
acrescenta.

Um presépio estilizado com 11 metros de 
altura e sete de largura na entrada da Ponte 
de Santa Clara, do lado da Portagem, um 
pórtico luminoso de Boas Festas com cerca 
de 12 metros de altura e oito de largura, e 
árvores de Natal em praças e largos da Baixa 
são outros pontos de interesse.

A iluminação de Natal representou um 
investimento de cerca de 108 mil euros 
(com IVA).

imagem de arquivo

Comunidade da Beira Baixa ganha 
prémio ibérico de turismo

A Comunidade Intermu-
nicipal  da Beira Baixa 
(CIMBB) venceu o Prémio 
Cluster Turismo Extremadura 
2019, atribuído pelo ‘cluster’ 
espanhol, pela criação de 
novos produtos turísticos e 
pela campanha de promoção 
feita nos dois países ibéricos, 
foi segunda-feira (2) anun-
ciado.

“Trata-se de um reconhe-
cimento importante, por parte 
de um organismo do país 
vizinho, do trabalho que a 
Comunidade Intermunicipal 
da Beira Baixa está a desen-
volver no âmbito do turismo”, 
explica, em comunicado, o 
presidente da CIMBB, Luís 
Pereira.

O Prémio Anual Cluster 
Turismo Extremadura 2019, 

atribuído pelo Cluster Turismo 
de Extremadura - Agrupación 
Empresarial  Innovadora 
(Espanha), é o mais impor-
tante galardão atribuído pelo 
‘cluster’ espanhol.

A atribuição do galardão 
à CIMBB foi feita por una-
nimidade, pelo Conselho de 
Administração do Grupo de 
Negócios Inovadores, Cluster 
Turismo de Extremadura 
- Agrupación Empresarial 
Innovadora, “pela criação 
de novos produtos turísticos, 
pelas últimas campanhas de 
promoção do turismo em 
Espanha e em Portugal, e pela 
construção de pontes num 
território semi-fronteiriço, 
da raia, entre as duas regiões, 
como a Extremadura e Beira 
Baixa”.

A cerimónia de entrega do 
prémio decorre hoje (terça-
feira), numa unidade hoteleira 
de Cáceres, Espanha, a partir 
das 19:30 (hora local).

Luís Pereira dá como exem-
plos do trabalho feito pela 
CIMBB no âmbito do turismo 
o projecto “Beira Baixa Três 
Dias. Três Experiências”, que 
tem como objectivo estruturar 
toda a oferta turística da Beira 
Baixa e aprofundar também a 
cooperação transfronteiriça.

Ao longo deste ano, a 
CIMBB tem promovido ainda 
um conjunto significativo de 
eventos ligados ao sector do 
turismo nos seis concelhos que 
a compõem, Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Penamacor, 
Proença-a-Nova, Oleiros e 
Vila Velha de Ródão.

“Penamacor Vila Madeiro” com mais tasquinhas e mais actividades
A Câmara de Penamacor 

volta a promover este mês o 
“Vila Madeiro”, que contará 
com mais tasquinhas, mais 
actividades culturais e mais 
animação, além das tradições 
em torno daquele que é con-
siderado o maior madeiro de 
Natal do país.

“Este ano reforçamos a 
aposta cultural do evento e 
vamos instalar uma tenda no 
pátio do antigo quartel para 
aí realizarmos as actividades. 
O mercado de Natal também 
passa para esse espaço, de 
modo a garantir maior con-
forto a todos os participan-
tes”, disse, à agência Lusa, 
o Presidente desta autarquia 
do distrito de Castelo Branco, 
António Luís Beites.

O certame decorre nos fins 
de semana, entre os dias 7 e 

25 de Dezembro, e cruza a 
animação, a música, a gastro-
nomia local e as actividades 
culturais e desportivas com 
as tradições natalícias ligadas 
ao madeiro, que ganhou pro-
jecção pela enorme dimensão 
que tem.

António Luís Beites desta-

ca ainda o “ambiente único” 
que os visitantes podem en-
contrar na vila e que é conse-
guido pelo “bem receber” dos 
residentes, bem como pela 
iluminação de Natal, pelos 
espaços decorados a rigor 
e pelas várias tasquinhas, 
onde os produtos locais e o 
saber gastronómico popular 
imperam.

A crescer de ano para ano, 
o “Penamacor Vila Madeiro” 
é sempre muito concorrido e 
é também uma ocasião em 

que muitos “filhos da terra” 
regressam para visitar os fa-
miliares e para participarem 
nas actividades.

Além disso, também tem 
contribuído para a promoção 
do concelho e para a atracção 
de muitos visitantes, sendo 
que este ano a autarquia fará 
uma forte aposta de divulga-
ção no lado espanhol.

“Esta é uma marca que 
projecta o bom nome e a 
imagem do nosso concelho 
pelo país e pelo mundo fora 
e, este ano, termos uma forte 
aposta de marketing do lado 
espanhol, porque o número 
de visitantes espanhóis no 
evento também tem crescido 
e queremos reforçar essa di-
nâmica”, especificou António 
Luís Beites.

Entre as mais-valias, o 
autarca sublinha ainda a ajuda 
que o evento representa para o 
comércio e economia local.

“Eu diria que o investimen-
to da Câmara é muito inferior 
ao retorno económico que fica 
no concelho”, aponta.

Com um orçamento global 
de 100 mil euros, a edição 
deste ano arranca no dia 7, 
sábado, dia em que os jo-
vens que este ano fazem 20 
anos, familiares e amigos e 
habitantes se reúnem num 

convívio, que marca o fim dos 
trabalhos de corte e recolha 
dos enormes troncos.

No dia seguinte decorre, ao 
início da tarde, o “desfile do 
Madeiro”, com a chegada ao 
centro da vila das dezenas de 
tractores carregados e com a 
colocação do madeiro junto 
à igreja matriz.

O madeiro acende-se no 
dia 23 às 00:00 e a tradição 
diz que ficará a arder até dia 
6 de Janeiro.

Do programa constam  
ainda outras actividades, 
como plantação de árvores 
na Mata Municipal, cantares 
de Natal, visitas guiadas e 
encenadas, presépios vivos, 

um encontro de idosos, uma 
corrida nocturna e até a ac-
tuação da artista Rebeca, no 
dia 14.

Este evento também será 
promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Beira 
Baixa no âmbito do programa 
“Beira Baixa, Três Dias, Três 
Experiências”.

imagem de arquivo
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Novo museu digital vai contar a história 
e a evolução de Lagoa, no Algarve

A Câmara de Lagoa, no 
Algarve, pretende contar 
a história e a evolução do 
concelho através do Museu 
da Cidadania (MuCid), um 
projecto museológico digital 
que vai ficar instalado no 
antigo edifício dos Paços do 
Concelho.

“Trata-se de um projecto 
inédito e diferenciador no país, 
para contar a história da cons-
trução do concelho e enaltecer 
a cidadania como marca de 
Lagoa”, disse à agência Lusa 
a coordenadora do projecto, 
Sandra Generoso.

De acordo com a responsá-
vel, o objectivo principal do 
museu digital “é realçar a me-
mória cultural e abrir as portas 
aos cidadãos, transformando-
o num polo de conhecimento 
educativo para as próximas 
gerações”.

O espaço museológico vai 
ficar instalado no antigo edi-
fício dos Paços do Concelho 
– que se encontrava sem 
qualquer actividade, e vai ser 
requalificado – estando as 

obras de recuperação orçadas 
em 300 mil euros, num inves-
timento totalmente suportado 
pela autarquia.

O imóvel, uma ermida 
construída no século XVIII, 
foi em 1859 adquirido pela 
Câmara Municipal de Lagoa 
para instalar a casa da cida-
dania lagoense e teve várias 
funções ao longo da sua 
história, chegando a ser um 
estabelecimento prisional.

“É um edifico emblemáti-
co e com uma enorme carga 
histórica, ao qual o museu, 

certamente, dará vida, apre-
sentando toda a história das 
ideias políticas, da governança 
e da cidadania do concelho”, 
indicou Sandra Generoso.

A coordenadora do MuCid 
acrescentou que o novo es-
paço museológico apresen-
tará a história dos “conceitos 
estruturantes na sociedade 
actual, entre eles, a liberdade, 
Constituição, democracia, 
poder local e o municipalis-
mo”.

“Lagoa pretende construir 
importantes ferramentas de 
natureza histórica e pedagó-
gica e colocá-las ao serviço 
da formação dos cidadãos”, 
referiu aquela responsável, 
sublinhando tratar-se de “um 
museu com um conceito”.

Sandra Generoso prevê que 
a abertura do MuCid ao pú-
blico possa ocorrer em 2021, 
com vários espaços equipados 
com recursos tecnológicos 
“para contar toda a história 
do concelho”.

A instalação do projecto 
está a ser coordenada pelo 

antropólogo Paulo Lima, que 
participou na elaboração de 
vários processos de candida-
tura a Património Imaterial 
da Humanidade da UNESCO, 
como o fado, o cante alenteja-
no e a arte chocalheira.

Em declarações à Lusa, 
Paulo Lima disse que o museu 
pretende mostrar o acervo 
histórico dos movimentos po-
líticos e sociais “tendo como 
ponto de partida o concelho de 
Lagoa e que se expandiram, 
não só em Portugal como em 
outros pontos da Europa e do 
mundo”.

Segundo o antropólogo, 
“Lagoa e os seus cidadãos 
tiveram várias influências” ao 
longo da história e este pro-
jecto “pretende mostrar essa 
identidade enquanto povo”.

No fundo, referiu trata-se 
de “mostrar como nasceu, a 
sua influência e como evoluiu 
Lagoa até aos dias de hoje”, 
explicando a existência “de 
objectos e influências em 
determinados locais e como 
foram lá parar”.

Estudo australiano que 
revela ser possível retardar 
vindima premiado no Douro

Investigadores australianos venceram o prémio ADVID 
com um estudo que revela ser “possível retardar” a data da 
vindima “com pouco ou nenhum” impacto no vinho, anun-
ciou segunda-feira (2) a Associação de Desenvolvimento 
da Viticultura Duriense (ADVID).

A ADVID, com sede em Vila Real, instituiu em 2007 um 
prémio anual para atrair investigadores de diversas áreas 
científicas para as especificidades técnicas, culturais e so-
ciais da vitivinicultura da Região Demarcada do Douro.

A ADVID anunciou que o júri elegeu como vencedor o 
trabalho desenvolvido por uma equipa de investigadores 
australianos da CSIRO Agriculture & Food - Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation.

Segundo explicou a associação, em comunicado, o “es-
tudo mostra que é possível retardar a maturação e, portanto, 
a data de vindima, através da realização de tratamentos à 
vinha com uma fito-hormona (regulador de crescimento), 
sem perdas de rendimento e com pouco ou nenhum impacto 
no vinho”.

Acrescentou que “em locais onde se verifica uma maior 
pressão na vindima, com problemas associados à reduzida 
janela de oportunidade para a colheita no momento ideal, 
um atraso na maturação pode permitir a colheita da uva 
no estado desejado de maturação, o seu processamento 
e vinificação sem grandes aumentos na capacidade de 
armazenamento”.

O estudo foi coordenado pelo investigador Christopher 
Davies e tem como nome original “Understanding and 
manipulating small signalling molecules to affect the yield/
flavour (‘quality’) nexus”.

O prémio ADVID é atribuído anualmente a um inves-
tigador profissional, aluno de licenciatura, mestrando ou 
doutorando, qualquer que seja a sua nacionalidade, que 
tenha publicado trabalho inédito em qualquer área científica, 
com relevante importância para a vitivinicultura da Região 
Demarcada do Douro.

A investigação australiana venceu a edição 2017 do 
prémio. O galardão é atribuído a um trabalho desenvol-
vido no ano anterior, pelo que deveria ter sido anunciado 
em 2018.

No entanto, no ano passado verificaram-se atrasos no 
processo e só agora a ADVID anunciou o vencedor e a 
entrega do prémio, no dia 13 de Dezembro, no Regia Douro 
Park - Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real.

Em cada ano o prémio recebe também o nome de uma 
personalidade que tenha sido marcante para o desenvolvi-
mento da Região Demarcada do Douro.

Nesta edição, a ADVID homenageou Fernando Guedes 
(1930-2018), um dos primeiros enólogos portugueses di-
plomados e “impulsionador do crescimento internacional” 
da SOGRAPE.

De acordo com a associação, Fernando Guedes estudou 
enologia em França e, ao longo do seu percurso profissio-
nal, teve sempre o objectivo de “consolidar, modernizar e 
fazer crescer a empresa que viu nascer, levando os vinhos 
Portugueses aos quatro cantos do mundo”.

O enólogo foi condecorado em 2017 pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da 
Ordem o Infante D. Henrique, e esteve, até ao ano 2000, 
à frente da empresa responsável por marcas como Mateus 
Rosé, Sandeman e Barca Velha.
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mas, salientou, é um cami-
nho “certo e incontornável 
a seguir, em expressão de 
melhorar o que está bem e 
corrigir o que está mal, no 
que a economia diz respeito”.

“Não podíamos continuar 
a manter os paradigmas an-
teriores, cruzando os braços 
e deixar que as coisas conti-
nuassem na mesma”, apontou, 
afirmando igualmente que 
o foco hoje é o de procurar 
tirar o país da situação de 
endividamento.

Para João Lourenço, a 
diversificação da economia, 
através do fomento do investi-
mento privado e o desenvolvi-
mento dos diferentes sectores 
da economia angolana como 
na agro-pecuária, das pescas, 
da indústria, do turismo, entre 
outros, podem representar 
“uma fatia cada mais sig-

nificativa do PIB (Produto 
Interno Bruto) e das receitas 
das exportações”.

A necessidade da criação 
de uma “verdadeira economia 
de mercado”, onde o Estado 

deve “cumprir o papel que 
lhe está reservado” e o sector 
privado ser um actor “dinâmi-
co, destacado e determinante 
na economia”, foi também 
apontada pelo Presidente do 
MPLA.

“O Estado promove o sector 
privado, fomenta o desenvol-
vimento à iniciativa privada 
e contribui para o aumento 
da produção interna de bens 
e de serviços, e o aumento 
das exportações da oferta do 
emprego”, adiantou.

A materialização dessas 
pretensões exige mudanças, 
alertou João Lourenço, des-
de logo das “mentalidades e 

comportamentos”, a começar 
pelos “militantes e dirigentes” 
do MPLA, que, acrescentou, 
“devem ser os primeiros a 
cultivar a crença e optimismo 
nas reformas em curso em 
Angola”.

João Lourenço reiterou a 
“firmeza e determinação” do 
seu executivo em prosseguir 
com as medidas em curso, 
assegurando que continuará 
aberto às contribuições, con-
selhos e alertas de todos os 
sectores da sociedade, “não 
para recuar, mas para ajustar 
a rota sempre que se mostrar 
aconselhável para se alcançar 
os resultados pretendidos”.

Resultados esses “já de-
finidos”, como “o aumento 
diversificado da produção 
interna, dos postos de traba-
lho, a melhoria das condições 
sociais das populações em ter-
mos de acesso à água potável, a 
energia eléctrica, a assistência 
médica, a educação e habita-
ção”, garantiu.

Maior proximidade do 
executivo ao sector privado 
foi ainda assegurando pelo 
Presidente angolano, referin-
do que será o primeiro a dar 
o exemplo para um maior 
diálogo com os empresários 
e visitas aos respectivos em-
preendimentos.

O Presidente angolano, 
João Lourenço, considerou 
que as reformas em curso 
no país “não foram impos-
tas” pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), mas sim 
consequência da “apreciação 
enganadora” de que Angola 
gozava de uma saúde econó-
mica robusta.

“As reformas em curso 
pecam por estarem a acontecer 
apenas agora, pelo que se apli-
cadas antes, estaríamos hoje a 
beneficiar de uma economia 
mais sólida e sustentada. Estas 
não são reformas impostas 
pelo FMI, são uma consequên-
cia da apreciação errada, falsa, 
ilusória e enganadora de que 
o país gozava de uma saúde 
económica robusta”, afirmou 
sexta-feira na abertura da 
segunda reunião ordinária do 
comité central do MPLA.

Segundo o também presi-
dente do Movimento Popular 
de Libertação de Angola 
(MPLA, no poder desde 
1975), caso se protelassem 
por mais tempo as reformas 
em curso no país, este cami-
nharia “inevitavelmente para 
o precipício”.

A reforma da estrutura da 
economia angolana, adiantou, 
é um processo “moroso que 
exige rigor e perseverança”, 

Reformas em Angola advêm da “apreciação 
enganadora” de que o país tinha economia 
robusta — João Lourenço

advogados apontam que os recentes 
incêndios na Amazónia, cujas imagens 
foram espalhadas pelo mundo, “geram 
danos ambientais e sociais desiguais, 
difíceis de reverter”.

Além disso, os denunciantes afirmam 
que estes danos estariam associados 
a problemas causados por disputas de 
terras para empresas agrícolas, grandes 
obras de infra estrutura, mineração ilegal 
e exploração de madeira.

“Essas actividades têm um grande im-
pacto na selva e nos povos que a habitam 
e foram estimuladas em determinados 
momentos [pelo Governo brasileiro] 
e, em outros, ignoradas”, disseram os 
autores da denúncia.

O CADHu é um grupo de advogados 
que actua gratuitamente em casos de inte-
resse público desde 2012. Já a Comissão 
Arns reúne ex-ministros e activistas de 
direitos humanos.

As duas organizações acusam 
Bolsonaro e o seu Governo de incitar 
violações e violência contra povos indí-
genas ao ter enfraquecido as instituições 
de controlo do meio ambiente e por ter 
ignorado os crimes ambientais cometidos 
na Amazónia.

“Por esse conjunto de acções, o 
CADHu e a Comissão Arns entendem 
que Bolsonaro é pessoalmente responsá-
vel por um crime contra a humanidade, 
a força motriz por trás da denúncia”, 
afirmou o grupo.

Com o recebimento da denúncia, a 
TPI deverá solicitar informações de 
Estados, órgãos das Nações Unidas, 
organizações intergovernamentais ou 

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
foi denunciado no dia 28 de Novembro, 
ao Tribunal Penal Internacional (TPI), 
acusado de incitar práticas de genocídio 
e promover ataques sistemáticos contra 
os povos indígenas do país.

A informação foi divulgada num 
comunicado do Colectivo de Advocacia 
em Direitos Humanos (CADHu) e pela 
Comissão Arns, duas organizações do 
Brasil autoras da representação.

Segundo os queixosos, o Presidente 
deve responder por ter cometido “crimes 
contra a humanidade” alegadamente 
previstos no Tratado Internacional de 
Roma, reconhecido pelo Tribunal Penal 
Internacional (TPI) e do qual o Brasil é 
signatário desde 1998.

“As regras do tribunal são claras 
quanto às possibilidades de prestação 
de contas dos chefes de Estado quando 
incitam, praticam ou são omitidos antes 
de crimes contra a humanidade”, afirmou 
o CADHu em comunicado.

Na denúncia dirigida à promotora-
-chefe do TPI, Fatou Bensouda, os 

não-governamentais e outras fontes 
consideradas relevantes para o estudo 
das acusações.

Caso considere que existe “base 
suficiente” para iniciar uma investiga-
ção, a promotora-chefe do TPI poderá 
enviar um pedido de autorização para 
uma investigação à Câmara de Questões 
Preliminares, vinculada a este tribunal 
internacional.

Desde que assumiu o cargo em 1 de 
Janeiro, Bolsonaro tem desencadeado 
uma série de controvérsias devido à re-
tórica anti-ambientalista, além de estar 
envolvido numa crise internacional após 
o aumento de incêndios na Amazónia, 
com alguns países, como França e 
Alemanha, a mostrarem preocupação 
com este problema.

Entre Agosto de 2018 e Julho de 2019, 
a desflorestação na Amazónia brasileira 
disparou 29,5% e atingiu o seu nível 
mais alto em onze anos, segundo dados 
oficiais.

De acordo com um relatório divulgado 
na passada quinta-feira, a desflorestação 
da maior floresta tropical do mundo tam-
bém afecta terras indígenas e aumentou 
74% entre Agosto de 2018 e Julho de 
2019, período em que estas áreas per-
deram 423 quilómetros quadrados de 
cobertura vegetal.

Contudo, Bolsonaro nega que as 
políticas de seu Governo sejam a razão 
desse aumento e atribui o progresso do 
desmatamento a fenómenos “culturais” 
relacionados com as práticas de explo-
ração e queima que muitos habitantes da 
Amazónia tradicionalmente usam.

Jair Bolsonaro denunciado por crimes contra 
a humanidade no Tribunal Penal Internacional

O antigo Primeiro-ministro e ex-presidente do Partido 
Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC) Carlos Gomes Júnior anunciou sábado o seu 
apoio na segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, 
ao candidato Umaro Sissoco Embaló.

Carlos Gomes Júnior também participou como candi-
dato na primeira volta das presidenciais, realizada a 24 
de Novembro, tendo obtido 2,66% dos votos.

“O meu apoio é sem reservas e representa o meu 
desejo de ver a magistratura suprema entregue a alguém 
que pode unir os guineenses para os grandes desafios 
que nos esperam”, afirmou Cadogo, como é conhecido 
na Guiné-Bissau, durante a cerimónia de assinatura do 
acordo realizada numa unidade hoteleira de Bissau.

Segundo Carlos Gomes, a sua “consciência” guiou-o 
para “apostar em mais um jovem”.

“Umaro Sissoco Embaló é aquele que nas circunstâncias 
actuais melhor pode aglutinar sinergias para tirar o país 
da situação em que se encontra”, salientou.

Na sua declaração, Carlos Gomes Júnior sublinhou a 
sua “profunda ligação ao PAIGC”, partido que dirigiu 
durante 12 anos. “Para quem não sabe, durante sete anos 
estive longe do país e nenhum dirigente me contactou ou 
tentou saber como a minha família vivia”, disse.

Em relação a Umaro Sissoco Embaló, Carlos Gomes 
Júnior afirmou que foi seu conselheiro político e foi a 
primeira pessoa que o pôs em contacto com vários líderes 
africanos.

O acordo de apoio político foi assinado entre Carlos 
Gomes Júnior e Braima Camará, em representação de 
Umaro Sissoco Embaló, que está fora do país, e é o 
coordenador nacional do Movimento para a Alternância 
Democrática (Madem-G15), partido criado a partir de um 
grupo de dissidentes do PAIGC.

“Não tenho dúvidas nenhuma de que hoje [sábado] é 
um dia histórico. O apoio de Carlos Gomes Júnior é um 
apoio invejável. Qualquer candidato na Guiné-Bissau 
gostaria de ter este apoio”, afirmou Braima Camará.

Questionado sobre se Umaro Sissocó Embaló também 
vai receber o apoio do Presidente cessante, José Mário Vaz, 
que também não passou à segunda volta, Braima Camará 
afirmou que as negociações “vão no bom caminho” e que 
o seu apoio vai tornara-se uma realidade.

A segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, 
marcadas para 29 de Dezembro, vão ser disputadas por 
Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, e por 
Umaro Sissoco Embaló.

Antigo PM Carlos Gomes 
Júnior apoia Umaro Sissoco 
Embaló na segunda volta

Guiné-Bissau/Eleições: 

Cabo Verde na curta lista dos países mais 
seguros para turistas — International SOS       

 
A empresa de serviços médicos e de segurança 

International SOS classificou Cabo Verde como um dos 
países mais seguros para turistas, integrando o lote de 
pouco mais de uma dezena de Estados com um nível 
“insignificante” de riscos para os viajantes.

As conclusões constam do “Travel Risk Map”, de 
28 de Novembro, mapa produzido por aquela empresa, 
com sedes em Londres e Singapura, que anualmente 
refere receber cinco milhões de chamadas de pedidos de 
assistência de turistas. Neste mapa, Cabo Verde surge 
como o único país em África classificado com o nível 
“insignificante” — o mais reduzido de cinco — de risco 
para a segurança das viagens de turistas. Em 2018, Cabo 
Verde recebeu mais de 750 mil turistas, tendo o Governo 
traçado a meta de atingir a meta de um milhão de turistas 
anuais até 2021.
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segundos antes de Jordan, 
de livre, resolver à ‘bomba’, 
em livre, fazendo ‘hat-trick’.

O tento de Ramacciotti, a 
10 segundos do fim, já nem 
foi celebrado.

em transição rápida concluída 
por Emmanuele Zurlo.

Apesar de terem sofrido 
no primeiro remate de perigo 
contrário, os pupilos de Mário 
Narciso não vacilaram e em-
pataram dois minutos depois, 
em livre de Léo Martins na 
linha lateral.

A Itália cresceu na ambição 
no segundo período e esteve 
perto de festejar em dois 
livres, mas foi Portugal que 
chegou novamente ao golo, 
e por duas vezes, ambas no 
minuto 18.

Portugal tinha nesta fase 
dois terços de posse de bola 
e cerca do dobro dos remates 
e ganhou maior folga aos 
26, quando Jordan Santos, 
de livre frontal, aumentou a 
vantagem para 4-1.

A Itália dispôs de um penál-
ti para reanimar, mas Elinton 
Andrade defendeu, segundos 
antes de Léo Martins (28) fa-
zer o quinto, de livre na zona 
frontal, que parecia resolver.

Portugal não geriu o seu 
jogo com paciência pe-
rante um rival cada vez 
mais pressionado e que, 
depois de acertar um livre 
na trave, por Francesco 
Corosiniti, faria dois golos no 
espaço de 39 segundos, por 
Dario Ramacciotti e Josep Jr 

Gentilin, que o devolveram à 
discussão do resultado (5-3).

Sorte para a equipa das 
‘quinas’, quando, a dois 
minutos do fim, Gori, de 
bicicleta, acertou no poste, 

Com um ‘hat-trick’ de 
Jordan Santos, Portugal con-
quistou o seu terceiro título 
mundial de futebol de praia, 
depois de vencer a Itália por 
6-4, em Assunção, repetindo 
os êxitos de 2001 e 2015.

O melhor jogador do 
mundo marcou em momentos 
chave do encontro, aos 18, 
26 e 35 minutos, em desafio 
que a selecção das ‘quinas’ 
chegou a liderar por 5-1 e no 
qual Léo Martins (8 e 28) e 
André Lourenço (18) também 
celebraram.

O ano de 2019 torna-se 
o melhor de sempre para a 
selecção lusa, que já havia 
sido campeã da Europa e 
conquistado a medalha de 
ouro nos II Jogos Europeus.

Os lusos foram quase sem-
pre os melhores e só alguma 
desconcentração no terceiro 
período levantou algumas 
dúvidas quanto ao seu suces-
so, justificado pela qualidade 
do seu jogo, frente a um rival 
que continua sem conquistar 
este ceptro, perdendo a sua 
segunda final, depois de 2006.

Portugal assumiu a inicia-
tiva e instalou-se boa parte do 
tempo no campo adversário, 
dando espaço ao contra-
-ataque transalpino, que 
funcionou aos seis minutos, 

‘Hat-trick’ de Jordan e ‘tri’ mundial 
de Portugal no futebol de praiaParlamento unânime no louvor aos treinadores 

de futebol Jesus e Fernando Santos         
 
O parlamento aprovou por unanimidade um voto de 

louvor pelas conquistas e distinção internacional dos 
treinadores de futebol Jorge Jesus e Fernando Santos, 
respectivamente técnico do clube brasileiro Flamengo e 
seleccionador português.

Euro2020: Portugal integrado no grupo F, 
juntamente com França e Alemanha         

 
A selecção portuguesa de futebol, detentora do título, 

ficou inserida no grupo F do Campeonato Europeu de 
2020, juntamente com Alemanha, França, campeã mundial.

‘Clássico’ Sporting-FC Porto agendado para 
o primeiro domingo de Janeiro         

 
O ‘clássico’ Sporting-FC Porto é o jogo grande da 15.ª 

jornada da I Liga de futebol, que se disputa em 5 de Janeiro, 
naquela que será a primeira ronda de 2020.

Rúben Dias prolonga contrato com o Benfica 
até 2024          

 
O futebolista internacional português Rúben Dias pro-

longou por um ano o contrato com o Benfica, até 2024, 
anunciou o presidente do clube lisboeta, Luís Filipe Vieira, 
no canal televisivo dos ‘encarnados’.

Tottenham e José Mourinho voltam a vencer 
na Liga inglesa          

 
José Mourinho viu no sábado o Tottenham voltar a ter 

três golos de vantagem e permitir ao adversário reduzir para 
a diferença mínima, vencendo desta feita o Bournemouth 
(3-2), em jogo da Liga inglesa de futebol.

Sporting vence IK Savehof e agarra lugar 
no ‘play off’ da ‘Champions’ de andebol          

 
O Sporting garantiu um lugar no ‘play-off’ da Liga dos 

Campeões de andebol, ao vencer os suecos do IK Savehof 
por 27-20, em jogo disputado no Pavilhão João Rocha, 
em Lisboa.

Morreu Domingos Piedade, antigo empresário 
de pilotos de Fórmula 1          

 
Domingos Piedade, antigo gestor da AMG Mercedes, 

empresário de pilotos de Fórmula 1 como Emerson Fittipaldi 
ou Nélson Piquet e administrador do Autódromo do Estoril, 
morreu no sábado, vítima de doença prolongada.

Rosa Mota vence mini-maratona de Macau pelo 
segundo ano consecutivo         

 
A portuguesa Rosa Mota venceu no domingo, pelo 

segundo ano consecutivo, a mini-maratona de Macau, 
ao correr 5.200 metros em 19:31 minutos, melhorando a 
marca do ano passado.

Maria Martins conquista bronze em ‘scratch’
 na Taça do Mundo de ciclismo de pista         

 
A ciclista portuguesa Maria Martins conquistou a me-

dalha de bronze na prova de ‘scratch’ na terceira etapa da 
Taça de Mundo de pista, que está a decorrer em Hong Kong.

Joana Cunha bronze nos Europeus de taekwondo 
na categoria de -57 kg          

 
Joana Cunha conquistou uma inédita medalha para o 

taekwondo feminino português nos pesos olímpicos dos 
campeonatos da Europa, com o bronze na categoria de 
-57 quilos.

José Morais campeão sul-coreano de futebol 
com o Jeonbuk          

 
O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, 

sagrou-se campeão sul-coreano de futebol, ao vencer em 
casa o Gangwon e beneficiar da derrota do Ulsan Hyundai 
na última jornada.

CAMP. DE PORTUGAL (Fase Manutenção, 12.ª jornada) - Resultados e classificações

SÉRIE DSÉRIE A SÉRIE B SÉRIE C
- Sábado, 30 Nov:
AD Oliveirense – Fafe,       0-1
- Domingo, 1 Dez:
São Martinho – Pedras Salgadas,    1-1
Mirandela – Marítimo B,         1-1
Montalegre – Desport Chaves (satélite), 0-0
União da Madeira – Vizela,          0-2
Cerveira – Maria Fonte,          1-1
Bragança – Berço,              1-2
Merelinense – Vitória de Guimarães B, 1-3
Câmara de Lobos – Sporting de Braga B, 0-4

 Classificação:  
      P
1 VIZELA                                          31
2 SPORT BRAGA B                     28
3 FAFE                                          26
4 MERELINENSE                     24
5 MARIA FONTE                     23
6 VIT GUIMARÃES B                     23
7 MONTALEGRE                     18
8 BERÇO                                          18
9 MARÍTIMO B                     16
10 SÃO MARTINHO                     15
11 MIRANDELA                     14
12 PEDR SALGADAS                     12
13 UNIÃO MADEIRA                     11
14 BRAGANÇA                     10
15 CERVEIRA                       9
16 AD OLIVEIRENSE                       7
17 DESPORTIVO CHAVES (sat)  6
18 CÂMARA LOBOS                       5

 Programa da 13.ª Jornada (8 Dez):

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

- Domingo, 1 Dez:
Lusitano de Évora – Pinhalnovense, 2-3
1.º Dezembro – Loures,    1-2
Esperança Lagos – Armacenenses,   0-1
Fabril – Mineiro Aljustrelense,   2-0
Olímpico Montijo – Sintrense,   0-1
Alverca – Olhanense,          0-2
Sintra Football – Louletano,       0-4
Amora – Real,              1-2
Sacavenense – Oriental,          2-3

 Classificação:  
      P
1 OLHANENSE         31
2 REAL              27
3 PINHALNOVENSE        25
4 LOULETANO         24
5 ALVERCA        23
6 LOURES         23
7 SINTRENSE        19
8 ORIENTAL        19
9 ARMACENENSES        16
10 1º DEZEMBRO        15
11 AMORA          13
12 SINTRA FOOTBALL 11
13 SACAVENENSE            10
14 ALJUSTRELENSE              10
15 OLÍMPICO MONTIJO  9
16 LUSITANO ÉVORA  8
17 ESPERANÇA LAGOS  8
18 FABRIL  7

 Programa da 13.ª Jornada (8 Dez):

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

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

 Classificação:  
      P
1 LUSITÂNIA LOUROSA 27
2 AROUCA         26
3 LEÇA           2 4
4 SANJOANENSE         23
5 SPORTING ESPINHO 21
6 FELGUEIRAS           19
7 COIMBRÕES          19
8 CANELAS 2010          17
9 LUSIT. VILDEMOINHOS 17
10 PAREDES            17
11 PEDRAS RUBRAS         15
12 GONDOMAR          14
13 VALADARES GAIA 13
14 CASTRO DAIRE           13
15 TROFENSE            12
16 AMARANTE           10
17 GINÁSIO FIGUEIRENSE  7
18 VILA REAL  4

Programa da 13.ª Jornada (8 Dez):

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

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

 Classificação:  
      P
1 PRAIENSE         27
2 BEIRA-MAR        21
3 SERTANENSE         19
4 OLEIROS        19
5 ÁGUEDA         19
6 FÁTIMA               19
7 CALDAS          18
8 ANADIA           18
9 MARINHENSE           17
10 TORREENSE             16
11 BENFICA CASTELO BRANCO 15
12 UNIÃO SANTARÉM 15
13 UNIÃO LEIRIA               14
14 OLIVEIRA HOSPITAL 14
15 CONDEIXA           10
16 IDEAL  9
17 FONTINHAS  9
18 VITÓRIA SERNACHE  8

Programa da 13.ª Jornada (8 Dez):

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

- Sexta-feira, 29 Nov:
Sporting de Covilhã – Feirense, 1-2
- Sábado, 30 Nov:
Farense – Desportivo de Chaves, 1-0
Vilafranquense – Académica,   3-2
Estoril Praia – Leixões,    1-1
Varzim – Penafiel,        1-0 
Domingo, 1 Dez:
Casa  Pia  –  Nacional ,    0 -1
Benfica B – Mafra,        2-2
FC Porto B – Cova da Piedade, 4-1
Oliveirense – Académico de Viseu, 17:15

Programa 12.ª jornada:

- Sábado, 7 Dez:
Penafiel – FC Porto B, 11:00
Nacional – Farense, 15:00
Cova Piedade – Vilafranquense, 15:00
Desport Chaves – Oliveirense, 17:15
- Domingo, 8 Dez:
Feirense – Benfica B, 11:15
Académica – Casa Pia, 15:00
Leixões – Académico de Viseu, 15:00
Mafra – Estoril Praia, 15:00
Varzim – Sporting de Covilhã, 17:15

Classificação:
     P
1 FARENSE             30
2 NACIONAL             25
3 ESTORIL PRAIA              22
4 LEIXÕES             21
5 SPORTING COVILHÃ 20
6 VARZIM           19
7 DESPORTIVO CHAVES 18
8 MAFRA                       16
9 FEIRENSE            14
10 PENAFIEL              13
11 VILAFRANQUENSE 13
12 FC PORTO B             13
13 ACADÉMICO VISEU 12
14 BENFICA B             12
15 ACADÉMICA  9
16 OLIVEIRENSE  8
17 CASA PIA  7
18 COVA PIEDADE  6

II LIGA
11.ª JORNADA

Resultados e classificação

I LIGA
12.ª JORNADA

- Sexta-feira, 29 Nov:
Santa Clara – Boavista,       1-2 
- Sábado, 30 Nov:
Moreirense – Desportivo das Aves, 3-2
Benfica – Marítimo,           4-0
Portimonense – Famalicão,      2-1    
- Domingo, 1 Dez:
Tondela – Belenenses,           0-1
Vitória  Setúbal – Vitória  Guimarães,   1-1
Gil Vicente – Sporting,       3-1
- Segunda-feira, 2 Dez:
Sporting Braga – Rio Ave,     2-0
FC Porto – Paços Ferreira,        2-0
 

  Programa da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 6 Dez:
Boavista – Benfica, 20:30          
- Sábado, 7 Dez:
Marítimo – Santa Clara, 15:00
Famalicão – Tondela, 18:00
Desport Aves – Sporting Braga, 20:30   
- Domingo, 8 Dez:
Vit Guimarães – Portimonense, 15:00
Paços Ferreira – Vitória Setúbal, 15:00
Sporting – Moreirense, 17:30
Belenenses – FC Porto, 20:00
- Segunda-feira, 29 Dez:
Rio Ave – Gil Vicente, 20:15

Classificação:
     P
1BENFICA  33
2 FC PORTO  31
3 FAMALICÃO  24
4 SPORTING  20
5 BOAVISTA  18
6 SPORTING BRAGA  18
7 VIT GUIMARÃES  17
8 GIL VICENTE  16
9 RIO AVE  15
10 TONDELA  15
11 MOREIRENSE  14
12 BELENENSES  14
13 SANTA CLARA  13
14 VITÓR SETÚBAL  13
15 PORTIMONENSE  11
16 MARÍTIMO  11
17 PAÇOS FERREIRA  8
18 DESPORTIVO AVES   3

Resultados e classificação
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O Gil Vicente conservou no domingo a invencibilida-
de caseira na I Liga de futebol, ao triunfar na recepção 
ao Sporting, por 3-1, num encontro da 12.ª jornada que 
abrilhantou o crescimento minhoto e atrapalhou a retoma 
‘leonina’.

No Estádio Cidade de Barcelos, Bozhidar Kraev abriu 
o activo aos 18 minutos, mas Wendel empatou aos 45+4. 
Sandro Lima, numa grande penalidade convertida aos 55, 
e Zakaria Naidji, aos 90+9, ‘selaram’ a terceira vitória 
seguida dos barcelenses no campeonato.

Com três vitórias e quatro igualdades na condição de 
visitado, o Gil Vicente ascendeu ao oitavo lugar, com 16 
pontos, enquanto o Sporting manteve a quarta posição, 
com 20 pontos, a 13 do líder Benfica, somando a quarta 
derrota na I Liga e esvaziando o ‘balão’ de confiança que 
se encheu nas últimas semanas.

Os pupilos de Jorge Silas, que trocou Yannick Bolasie 
por Jesé Rodríguez face à goleada imposta aos holandeses 
do PSV Eindhoven (4-0), dominaram a posse desde cedo, 
embora sem rasgos no último terço e muita passividade 
na reacção à perda.

Com maior verticalidade, a formação de Vítor Oliveira, 
que chamou Arthur e Sandro Lima em relação à derrota 
em Braga para a Taça de Portugal (1-0), acelerava a 
passada através dos flancos, semeando o perigo logo aos 
três minutos, numa tentativa acrobática de Sandro Lima.

A pressão barcelense rendeu frutos depois do quarto de 
hora, quando Tiago Ilori perdeu o esférico para Sandro 
Lima, que fugiu pela esquerda e serviu o isolado Bozhidar 
Kraev, num golo que aguardou três minutos pela validação 
do vídeo-árbitro (VAR).

Perante um Sporting sedento de criatividade, o Gil 
Vicente testou a meia distância de Sandro Lima (25 
minutos) e Baraye (27), mas permitiu que os ‘leões’ 
recuperassem da letargia, através do remate de Wendel 
às malhas laterais (43) e do desperdício de Jesé na cara 
de Denis (45).

Apesar das poucas oportunidades, os festejos lisboetas 
estavam iminentes e o médio brasileiro tratou de confirmar 
a igualdade no quarto minuto de compensação, dando 
continuidade à solicitação longa de Bruno Fernandes 
com um remate em desequilíbrio, que ainda contou com 
um ligeiro toque do guarda-redes minhoto.

Sem acusar o revés sofrido antes do intervalo, os gi-
listas revitalizaram-se no reatamento e o recém-entrado 
Lourency lançou em profundidade Baraye, travado na 
área por Marcos Acuña, aos 53 minutos, originando um 
penálti concretizado pela veia goleadora de Sandro Lima.

Incomodado com a prestação ofensiva, Silas refrescou 
as alas com as entradas de Bolasie e de Rafael Camacho, 
agregando Jesé e Luiz Phellype na frente, mas os riscos não 
compensaram e o Gil Vicente até ampliou a diferença aos 
90+9 minutos, numa jogada individual de Zakaria Naidji, 
que correu sem oposição até à área lisboeta, batendo o 
desamparado Luís Maximiano.

DESPORTO
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O Benfica garantiu a continuidade na 
liderança da I Liga de futebol, ao golear 
o Marítimo por 4-0, no Estádio da Luz, 
em jogo da 12.ª jornada no qual Carlos 
Vinicius brilhou com três golos.

Depois do adeus anunciado à Liga dos 
Campeões, com o empate (2-2) com o RB 
Leipzig na quarta-feira, na Alemanha, os 
‘encarnados’ deram nova prova de força 
para ‘consumo interno’, derrotando os 
madeirenses sem grandes problemas.

O tento de Pizzi, que reforçou o co-
mando dos melhores marcadores, com 
nove, e o ‘hat-trick’ do brasileiro, que 
já leva oito, escreveram as linhas de um 
jogo… sem grande história.

Todavia, quem visse apenas os primei-
ros cinco minutos poderia pensar num 
rumo muito diferente. A equipa coman-
dada por José Gomes entrou confiante e 
desinibida no jogo, ultrapassando com 

relativa facilidade a primeira linha de 
pressão dos campeões nacionais. Se é 
certo que Chiquinho ameaçou primeiro, 
aos três minutos, Daizen e Vukovic esti-
veram perto de marcar para os forasteiros 

logo a seguir.
Só que a con-

fiança maritimista 
ruiu como um cas-
telo de cartas com 
o primeiro golo do 
Benfica, aos oito 
minutos, pelo cada 
vez mais inevitável 
Pizzi. O interna-
cional português 
precisou apenas 
de encostar para a 

baliza, após Vinicius ter recebido o cru-
zamento de André Almeida e segurado 
a bola até ao ‘timing’ perfeito para a 
assistência. Tão fácil quanto eficaz, e o 
Benfica assumia de imediato o controlo, 
para nunca mais perdê-lo.

O que se seguiu foi uma exibição se-
gura, sem necessidade de grandes rasgos, 
face à queda abrupta do Marítimo, que 
pouco ou nenhuma réplica conseguiu 
dar depois do primeiro (e rude) golpe. 
Assim, aos 17 minutos surgiu o 2-0, com 
os papéis a inverterem-se: Pizzi devolveu 
a ‘cortesia’ a Vinícius e assistiu para o 
tento do brasileiro.

Com naturalidade e sem muito esforço, 

o Benfica encontrou espaços importantes 
na defesa maritimista e ainda elevou para 
3-0 antes do intervalo, novamente por 
Vinicius (31). O avançado encostou para 
o terceiro golo da equipa, num remate 
em que Grolli ainda tentou o corte, mas 
não conseguiu evitar mais um festejo dos 
adeptos ‘encarnados’. E com Pizzi uma 
vez mais a estar na origem da jogada.

O resultado não se alterou até ao 
intervalo, mas Vinicius até consumou o 
‘hat-trick’ neste período, ao colocar a bola 
na baliza no último minuto da primeira 
parte, só que o lance foi invalidado por 
fora de jogo. Contudo, parecia ser um 
prenúncio do que chegaria efectivamente 
aos 55 minutos. Aí, bastou uma recarga 
a um primeiro remate de Chiquinho para 
sentenciar o 4-0 e uma noite de glória 
para o avançado brasileiro.

Tudo seguia sob as aspirações de 
Bruno Lage para uma vitória tranquila, 
mas a expulsão de Gabriel, aos 60, aca-
bou por manchar a actuação do Benfica, 
deixando a equipa com menos um jogador 
para os derradeiros 30 minutos. Já com 
Tomás Tavares em campo e depois Raul 
de Tomás e Jota, os ‘encarnados’ geriram 
o jogo, enquanto o Marítimo praticamen-
te não incomodou mais Vlachodimos.

Com este resultado o Marítimo man-
tém o 14.º lugar e uma proximidade 
demasiado perigosa para com os lugares 
de descida.

‘Hat-trick’ de Vinicius garante goleada 
do Benfica ao Marítimo Gil Vicente acentua 

fase vitoriosa frente 
a Sporting ‘dormente’

No entanto, na sua primei-
ra situação de golo criada, 
os comandados de Sérgio 
Conceição foram letais, abrin-
do o marcador por Loum, aos 
18 minutos, num desvio de 
cabeça a um canto cobrado 
por Alex Telles, que permitiu 
ao médio senegalês estrear-se 
a marcar com a camisola do 
FC Porto.

Os pacenses não se intimi-
daram com a desvantagem, e 
continuaram a explorar a velo-
cidade, ameaçando resgatar do 
empate, aos 26 minutos, num 
remate de longe de Hélder 
Ferreira, que obrigou o guar-
dião portista a defesa apertada.

Apesar de não mostrar 
a melhor desenvoltura nas 
manobras ofensivas, o FC 
Porto ainda espreitou o se-
gundo golo, aos 35 minutos, 
quando Marega, desmarcado 
por Otávio, rematou à barra, 
pouco antes de Aboubakar sair 
lesionado. Entrou Zé Luís.

Ainda antes do intervalo, 

o Paços de Ferreira, sempre 
inconformado, ainda dispôs 
de um livre para reagir, mas, 
na cobrança, Pedrinho atirou 
por cima.

No regresso para a segunda 
metade, o FC Porto voltou 
a assumir-se como a equipa 
mais pressionante, mas sem 
disfarçar as dificuldades na 
definição final dos seus ata-

ques, que ia mantendo a bola 
afastada da baliza forasteira.

Os visitantes voltaram 
a apostar no contra-ataque 
para tentar minimizar os 
danos, mas não fosse um 
remate de Bruno Teles, após 
arrancada, aos 62 minutos, 
que Marchesin segurou, e 
pouco mais haveria a registar 
dos atrevimentos da equipa 
comandada por Pepa.

Do outro lado, o FC Porto 
só conseguiu o seu primeiro 
remate enquadrado, nesta 
etapa complementar, aos 71 
minutos, num tiro de longe 
de Loum, ao qual Ricardo 

Ribeiro respondeu com boa 
defesa.

O guarda-redes do Paços de 
Ferreira voltaria a brilhar, três 
minutos depois, a estirar-se 
para afastar um cabeceamento 
de Zé Luís, na sequência de 
bola parada, num lance que 
aguçou o ‘apetite’ do avan-
çado cabo-verdiano.

Isto porque, aos 76 minu-

tos, o atacante do FC Porto 
protagonizou o momento da 
noite, ao receber de peito uma 
assistência de Alex Telles 
e finalizar o lance com um 
pontapé de ‘bicicleta’ inde-
fensável que fixou o 2-0.

O segundo golo dos locais 
fez ruir a capacidade de reac-
ção dos ‘castores’, que, já sem 
o treinador Pepa no banco, 
expulso por protesto com a 
arbitragem, ainda viram o FC 
Porto quase fechar o jogo com 
o terceiro golo, já nos des-
contos, num cruzamento de 
Sérgio Oliveira, que embateu 
no poste direito.

O FC Porto venceu o Paços 
de Ferreira por 2-0, numa par-
tida da 12.ª jornada da I Liga 
portuguesa de futebol em que 
os ‘dragões, sem deslumbrar, 
aproveitaram um momento de 
inspiração de Zé Luís para 
sentenciar.

Depois de Loum, aos 18 
minutos, ter colocado a equi-
pa na frente do marcador, os 
‘azuis e brancos’ mostraram 
pouca clarividência na finali-
zação, perante um adversário 
combativo, até Zé Luís, aos 
76, protagonizar um pontapé 
de ‘bicicleta’ para o segundo 
golo, que retirou qualquer 
dúvida sobre o desfecho do 
encontro.

Com este triunfo, o FC 
Porto, segundo classificado, 
mantém-se a dois pontos do 
líder Benfica, passando a 
somar 31, enquanto o Paços 
de Ferreira, que teve o seu 
quarto jogo consecutivo a 
perder como visitante no 
campeonato, não conseguiu 
sair da penúltima posição, 
tendo apenas oito.

Vindos da ‘ressaca’ da 
vitória da Liga Europa, frente 
ao Young Boys, os ‘azuis e 
brancos’ até entraram de for-
ma ‘morna’ no desafio, sem 
conseguir tracção nas suas 
movimentações ofensivas e 
permitindo, inclusive, que o 
Paços de Ferreira espreitasse 
o contra-ataque e criasse o 
lance de perigo inaugural, 
num remate de Uitlon, aos 
14 minutos, que Marchesin 
segurou.

‘Bicicleta’ de Zé Luís embala vitória 
do FC Porto sobre Paços de Ferreira
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TEMPOS LIVRES

Tarte tatin de maçã

IngredIenTeS:

PARA A MASSA
350 g farinha•	
1/4 c. café sal•	
135 g manteiga amo-•	
lecida
100 g açúcar em pó•	
50 g farinha de •	
amêndoa
1 ovo M•	

PEIXES

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril
A conjuntura recomenda ponderação, mas nada 
de imobilismo ou demissão de responsabilida-
des. A linha da rectaguarda é a que lhe convém 
de momento, mas mantendo sempre os olhos nos 
alvos que lhe interessam. Os bons resultados de-
pendem muito da preparação que fizer.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio
Conjuntura muito auspiciosa, sentirá neste perío-
do uma energia interior muito forte que permitirá 
conduzir os acontecimentos da melhor forma. Na 
saúde é importante que reponha as suas energias 
através do contacto com a natureza. Uma nova 
luz ilumina a sua semana.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho
A conjuntura traz esta semana compensações 
e benefícios que são inteiramente merecidos. 
Prepare com rigor novas actividades ou investi-
mentos. Possibilidade de surgir uma nova pro-
posta de trabalho, não responda de imediato. 
Tente aumentar os períodos de descanso.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho
A conjuntura alerta-o para estar atento a tudo 
o que se passa à sua volta, não tome nenhuma 
atitude sem antes refletir. Podem surgir despesas 
inesperadas que deve tentar levar a cabo de for-
ma faseada. Na saúde, tendência a algumas indis-
posições cujas causas deve analisar.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto
As solicitações e movimentações serão de várias 
ordens e dos mais diversos quadrantes, cabe a 
você gerir o seu tempo e seleccionar as activida-
des mais interessantes e construtivas. Na saúde 
terá de descansar mais ou ter momentos de des-
canso de maior qualidade.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro
Virgem estará muito receptivo e será um bom 
comunicador e ouvinte. Todas as suas atitudes 
darão bons resultados. Poderão surgir contactos, 
informações ou respostas que trarão novas pers-
pectivas de vida, tanto profissional como econó-
mica. Desenvolva projectos pessoais.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro
A conjuntura esta semana é muito dinâmica e 
pautada por bons resultados, pode aproveitar para 
fazer opções. As suas boas energias estão à vista 
e conseguirá grandes apoios para os seus projec-
tos. Momento muito propício ao estabelecimento 
de novos planos de vida ou relacionamentos.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro
Terá novas oportunidades que aliadas ao seu es-
forço e dedicação trarão grandes compensações. 
Entrará numa fase de vida ascendente. Não se 
deixe intimidar por questões que no passado cor-
reram menos bem, seja ousado e arrisque em no-
vos investimentos ou novas esferas profissionais.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Conjuntura com dificuldades gerais, há indícios 
de instabilidade geral, sobretudo se se deixar in-
fluenciar por ambientes ou pessoas. Tente seguir 
as suas ideias com coerência. Deve ter o maior 
cuidado com os passos a dar, não cometa indis-
crições e se o fizer redima-se prontamente.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Semana calma, de evoluções agradáveis, sem 
grandes contenciosos ou oposições. Está muito 
exigente e com dificuldade em adaptar-se a mu-
danças ou novos estados de vida. Na saúde, con-
juntura muito serena a harmoniosa, alguns pro-
blemas ou preocupações parecem adormecidos.

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
A conjuntura confere fortes energias, capacida-
de de trabalho e persistência capazes de vencer 
obstáculos, derrubar adversários e obter vitórias 
saborosas. Deve ter em conta que não pode gas-
tar tudo o que ganha ou fazer gastos excessivos 
ou por conta.

HORÓSCOPO

19 de Fevereiro a 20 de Março
A semana revela-se confusa para os nativos de 
Peixes que nem sempre se sentirão preparados 
para dar as respostas necessárias e eficazes aos 
acontecimentos. Poderá sentir-se cansado e não 
será capaz de terminar com êxito todas as tarefas. 
Na saúde controle melhor a sua tensão arterial.

PenSamentO da Semana

“Se nos vendemos tão baratos,  
porque nos avaliamos tão caros?”

- António Vieira (1608-1697), padre e escritor português

anedOtaS

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

COnFeCÇÃO:
Pré-aqueça o forno a 200° 

C.
Para a massa, coloque num 

robot a farinha, o sal, a man-
teiga, o açúcar e a farinha de 
amêndoa. Misture até obter 
uma textura de areia. Em se-
guida, adicione o ovo e vol-
te a misturar até formar uma 
bola de massa. Embrulhe em 
papel vegetal e leve ao frio durante uma hora.

Prepare o recheio, colocando a água num tacho e deixe fer-
ver. Adicione a manteiga e misture. Junte as maçãs descasca-
das e cortadas em gomos gordos, bem como o açúcar. Deixe 
cozinhar em lume baixo durante 20 minutos. Escorra cuida-
dosamente para que as maçãs não se partam e reserve.

Entretanto, prepare o caramelo. Coloque o açúcar numa fri-
gideira e deixe suar em lume baixo. Quando começar a dourar, 
retire do lume, junte a manteiga e a flor de sal. Misture bem e 
verta imediatamente para uma forma de tarte com 30 cm.

Coloque por cima os gomos de maçã com a parte mais lar-
ga virada para baixo.

Retire a massa do frigorífico e estique-a entre duas folhas 
de papel vegetal, e em seguida corte um disco um pouco 
maior do que a forma. Coloque por cima da forma, empurran-
do as laterais para dentro.

Leve ao forno durante cerca de 30 minutos.
Sirva a tarte ainda morna.

Havia um alentejano, daqueles cheios de massa, mas que não sabem mui-
to, que queria ir a Lisboa mas não sabia onde era.
Então perguntou a um compadre que já lá tinha ido.
O outro explicou-lhe assim:
– Olhe, compadre: você vai andando no seu carro; quando vir prédios mui-
to altos, é aí que é Lisboa.
O homem assim fez. Chegou a Vila Franca de Xira, viu prédios altos, parou, 
entrou numa barbearia e perguntou ao barbeiro:
– Oiça lá, amigo: é aqui que é Lisboa?
– Não senhor: aqui é terra de bois e toureiros.
– Então você é toureiro!
– Não, não sou.
– Eh, Diabo!…

Um grande empresário industrial está a morrer.
A seu lado, o sócio segura-lhe, amigavelmente, na mão.
O moribundo faz-lhe sinal para se aproximar mais e murmura com voz 
fraca:
– Quero aliviar a minha consciência, antes de partir. O desfalque na caixa 
há três anos fui eu que o fiz.
O falso incêndio de há cinco anos fui eu que o ateei.
O assalto do ano passado também fui eu. E, como não te quero esconder 
nada, o amante da tua mulher era eu…
Podes morrer em paz – diz o outro. – O arsénico do uísque que bebeste 
ontem fui eu que o lá pus.

***

PARA O RECHEIO
1 L água•	
250 g manteiga•	
6 maçãs•	
500 g açúcar•	

PARA O CARAMELO
200 g açúcar•	
90 g manteiga•	
1 c. chá flor de sal•	
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CLASSIFICADOS | EVEnTOS

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.). Informa-
ções: 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.

BANDA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
1678 Dundas Street West, Toronto. Tel: 416-537-1719

Sábado, 7 de Dezembro: Concerto de Natal dirigida pelo maestro Sandro 
Melo, às 18h00, no Europa Convention Centre (7050 Bramalea Rd., Missis-
sauga). Actuação do tenor Miguel Domingos. Música a cargo de New Age 
Entertainment. Haverá a visita do Pai Natal. Informações: 416-729-8598 ou 
647-994-1650.

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 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 pre-
sença 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, 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, 7 de Dezembro: Festival de Alcatra. Actuação do conjunto Sa-
gres.

GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367

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.

CLUBeS & ASSOCIAÇÕeS VIdenTeS/ASTrÓLOgOS | PSYCHICSALUgA-Se | FOR RENT (Residential)

APARTAMENTO aluga-se com 2 quartos, na área 
da College & Lansdowne. $2,600. Disponível a 1 de 
Dezembro. Contactar: 416-315-9964 1605-07

APARTAMENTO na cave todo renovado aluga-se, com 
2 quartos. Contactar: 416-888-2966 1607

APARTAMENTO NA cAvE aluga-se com 1 quar-
to, sala, cozinha e casa de banho. Na área da College 
& Dufferin. Para não fumadores e sem animais. Favor  
contactar: 647-794-6700 1607

APARTAMENTO no 2º andar aluga-se na área da 
Rogers & Dufferin, com 2 quartos e com sala e cozinha 
em comum. Contactar: 647-588-3361 1607

PreCISA-Se | HELP WANTED

JMcc Ltd. is looking for cleaners. 
We accept candidates with and without experience. 

Contact: 416-653-6897
JMcc Ltd. precisa de pessoas para limpeza. 

Aceitamos candidatos com ou sem experiência. 
Contactar: 416-653-6897 1590-08

GMcc INc. is looking for snow-removal sub-contrac-
tors, 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 experiên-
cia. Para mais informações: 416-783-3500 1595-10

MOTORIsTA dE PEsAdOs precisa-se com carta 
AZ, para conduzir dump truck e puxar porta máquinas. 
Também se precisa de operadores de máquinas para tra-
balhar em escavação. Contactar: 416-740-8300, fax:  
416-740-8301 ou email: maria@mantor.ca 1596-07

BRICKLAYERS precisam-se com experiência e União. 
Contactar: 416-568-0237 1604-07

cARPINTEIROs precisam-se com no mínimo 2 anos 
de experiência na área de formas armadas. 

Também se precisa de trabalhadores 
para acabamentos de cimento. 

Enviar mensagem escrita: 647-233-9181 1604-07

WORKERs WITH  
ExPERIENcE needed: 

Formwork carpenters•	
construction labourers•	
cement finishers•	

Excellent wages, 
 to start as soon as possible.  
Please call: 905-302-1823 1605-17

PAdEIRO e empregada de balcão precisam-se. 
Contactar: 416-534-1107 1606-07

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 
email resume: inquiries@premierconstruction.ca 1606-07

cONdUTOREs precisam-se com carta de codução AZ, 
para mudanças de forklift e materiais de construção. Os 
interessados devem contatar: 416-409-2961 1607-08

LOOKING for a mature (preferably European) 
woman (55+) who is a good cook. Speaking/

understanding Italian, Portuguese or Brazilian is 
beneficial. We need a live-in as a companion and 

as an extra helping hand to an older married  
couple. Free room and board, and good pay  

(private room and bathroom). Location: Yonge, 
North of Steeles - Condo, Thornhill, ON.  
A driver’s license would be an advantage  

but not necessary.
Please e-mail: jcfdante-lgm@yahoo.com 1607

cARPINTEIROs para framing precisam-se com algu-
ma experiência. Contactar: 416-881-3304 1607-14

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 leitu-
ras 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
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OrAÇÕeS

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

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Ó Divino Espírito Santo! Vós que esclareceis tudo, que ilumi-
nais todos os meus caminhos para que eu possa atingir a fe-
licidade; Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e 
esquecer as ofensas e até o mal que me têm feito. A vós que 
estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente 
agradecer por tudo o que tenho e que sou e confirmar uma vez 
mais a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maiores 
que sejam a ilusão, ou as tentações materiais, com a esperança 
de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus 
irmãos, na perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma 
vez. (Rezar um Pai Nosso e uma Avé-Maria.) Obrigado pela 
graça recebida. (A pessoa deverá rezar esta oração por três dias 
seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três dias será alcança-
da a graça, por mais difícil que seja. Publicar a oração assim 
que receber a graça.)                                                     – S.P.

ORAÇÃO A SANTO ExPEDITO
(Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO 
e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo 
Expedito. Este Santo é invocado nos negócios que demandam 
Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia.) 
“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta 
hora de aflição e desespero. Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos de-
sesperados, 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.
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INTERNACIONAIS

Breves Internacionais

Milhares de israelitas pedem demissão de 
Netanyahu pela segunda semana consecutiva 
 
Milhares de israelitas manifestarem-se em Telavive 

pelo segundo sábado consecutivo para exigir a demissão 
do Primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, 
indiciado de corrupção pelo procurador-geral de Israel.

Manifestações continuam no sul do Iraque apesar 
da demissão do PM 

 
Centenas de iraquianos continuaram a manifestar-se 

na cidade de Nasiriya, no sul do país, onde, nos últimos 
dias, pelo menos 46 pessoas foram mortas pelas forças 
de segurança, um ambiente de contestação que levou à 
demissão do Primeiro-ministro.

Grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico reivindica 
atentado de Londres 

 
O Estado Islâmico reivindicou na sexta-feira, o ataque 

em Londres que provocou dois mortos e três feridos, 
referiu a agência de propaganda Amaq, com ligações à 
organização ‘jihadista’.

Pior surto de dengue no Bangladesh já fez 
mais de 129 mortos desde Janeiro 

 
Pelo menos 129 pessoas morreram devido à doença de 

dengue no Bangladesh, onde foram registados este ano 
mais de 100 mil casos, avançaram as autoridades daquele 
país asiático, reiterando que este é o pior surto de sempre.

PSOE apresenta queixa a PS por apoio a moção 
sobre “repressão” na Catalunha 

 
O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) vai 

apresentar uma “queixa formal” ao PS português por ter 
apoiado uma moção na Assembleia Municipal de Lisboa 
que denuncia a “repressão” na Catalunha, noticiou o diário 
espanhol El País.

O secretário-geral das 
Nações Unidas, o português 
António Guterres, apelou do-
mingo em Madrid ao aumento 
da “vontade política” dos 
líderes mundiais para fazerem 
o que a comunidade científica 
lhes pede na luta contra as 
alterações climáticas.

“O que ainda falta é vontade 
política”, sendo “fundamental 
pôr o mundo em linha com o 
que a comunidade científica 
definiu” como objectivos para 
lutar contras as alterações 
climáticas, disse António 
Guterres em conferência de 
imprensa.

As declarações foram feitas 
no centro de conferências 
onde desde segunda-feira se 
realiza a Cimeira sobre as alte-
rações Climáticas, conhecida 
como COP25.

António Guterres apela 
ao aumento da vontade 
política de líderes mundiais

Para o ex-Primeiro-minis-
tro português “durante muitos 
séculos a espécie humana 
esteve em guerra com o pla-
neta e o planeta está agora a 
contra-atacar”: “Temos de 
parar a nossa guerra contra a 
natureza e a ciência diz que 
podemos fazê-lo”, sublinhou. 

Meia centena de líde-
res mundiais estão presen-
tes desde segunda-feira na 
abertura da Cimeira sobre 
Alterações Climáticas de 
Madrid, numa cerimónia pre-
sidida pelo Primeiro-ministro 
espanhol, Pedro Sánchez, e 
por António Guterres, e na 
qual Portugal está represen-
tado pelo Primeiro-ministro, 
António Costa.

Participam delegações de 
196 países, assim como os 
mais altos representantes da 
União Europeia e várias ins-
tituições internacionais.

“Há a necessidade de 
encontrar a ambição de au-
mentar a responsabilidade 
colectiva, e a COP25 é uma 
oportunidade excelente para 
que essa responsabilidade 
possa ser exercida”, afirmou 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, repetindo que os desa-
fios “exigem uma muito maior 
ambição do que a expressa 
até agora”.

Esta ‘cimeira do clima’ 
estava inicialmente prevista 
para se realizar no Chile, mas 
no final de Outubro o governo 
chileno decidiu cancelar o 
evento alegando não haver 
condições devido a um movi-
mento de contestação interna 
e de agitação civil.

O Governo espanhol avan-
çou com a proposta de organi-
zar a grande conferência anual 
sobre Alterações Climáticas, 
mas a presidência da reunião 
continuar a pertencer ao Chile.

António Guterres realçou 
que a sua mensagem também 
é de “esperança e não de 
desespero”, sendo necessário 
seguir o “roteiro” definido 
pelos cientistas.

Segundo os objectivos 
definidos pela comunidade 
científica e em acordos assina-
dos, mas ainda não ratificados 
por todos os países do mundo, 
nomeadamente os Estados 
Unidos, um dos mais polui-
dores, é necessário limitar a 
menos os de 1,5 graus o au-
mento da temperatura global 
até ao fim do século.

COP25: 

Mais de 10.000 pessoas que vivem no centro histórico 
de Turim foram retiradas da zona no domingo, para uma 
bomba inglesa não explodida, que remonta à Segunda 
Guerra Mundial, poder ser desarmada, anunciaram as 
autoridades locais.

Na “zona vermelha” ao redor da Via Nizza, no ‘coração’ 
da cidade, os habitantes foram simplesmente retirados, 
enquanto 50.000 outras pessoas foram convidadas a sair 
ou ficar em suas casas entre as 07:00 e as 16:00 (menos 
uma em Lisboa).

De acordo com as autoridades, trata-se de uma bomba 
inglesa, com um explosivo de dinamite de 65 quilos, 
lançada há mais de 70 anos por aviões aliados durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Durante a desativação, o espaço aéreo de Turim foi 
fechado e o tráfego de comboios na estação Porta Nuova 
foi interrompido.

O comandante Elvio Pascale, que coordena as opera-
ções, explicou que o procedimento consistiu primeiro em 
“desactivar o fusível traseiro e, em seguida, cortá-lo na 
frente, que foi destruído”.

“Foi a parte mais delicada que durou até sete horas”, 
disse o policial.

Em seguida, um camião transportou a máquina de-
sactivada para Cirie, onde será explodida numa pedreira 
desactivada, segundo as autoridades.

Centro histórico de Turim 
evacuado para retirada 
de bomba da Segunda 
Guerra Mundial

A nova Comissão Europeia iniciou funções no domingo, 
dia 1 de Dezembro, com a presidente Von der Leyen a 
participar numa cerimónia de celebração dos 10 anos do 
Tratado de Lisboa, que marcou também a ‘estreia’ do 
novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Quatro dias depois de ter recebido finalmente o voto 
favorável do Parlamento Europeu, o novo executivo 
comunitário, que integra a comissária Elisa Ferreira, 
responsável pela pasta da Coesão e Reformas, iniciou 
o seu mandato de cinco anos, no mesmo dia em que se 
celebrou o décimo aniversário da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, assinado em Lisboa em Dezembro de 
2007, durante a anterior presidência portuguesa da UE.

No curto evento, que decorreu na Casa da História 
Europeia, na capital da UE, participaram ainda o novo 
presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que 
também iniciou o seu mandato no domingo, o presidente 
do Parlamento Europeu, David Sassoli, e a nova presidente 
do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Na segunda-feira, Ursula Von der Leyen rumou a 
Madrid e discursou na sessão inaugural da Conferência 
da ONU sobre o Clima, e na quarta-feira presidirá, em 
Bruxelas, à primeira reunião do seu colégio de comissá-
rios, dando de seguida uma conferência de imprensa na 
sede da Comissão Europeia.

A «Comissão Von der Leyen», que sucede à «Comissão 
Juncker», deveria ter iniciado funções em 1 de Outubro, 
mas o ‘chumbo’ de três comissários designados pelo 
Parlamento Europeu provocou um atraso de um mês no 
processo, que ficou concluído finalmente na passada 
quarta-feira, com a assembleia a aprovar, em Estrasburgo, 
o conjunto do colégio, com 461 votos a favor, 157 contra 
e 89 abstenções, num total de 707 votos expressos.

Nova Comissão Europeia iniciou 
funções com celebração do 
Tratado de Lisboa
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RELIGIÃO E CULTURA

Breves da Religião e Cultura

Fátima: Centenário da morte de Jacinta Marto 
marca novo ano pastoral  

 
O centenário da morte de Jacinta Marto, vidente da Cova 

da Iria canonizada pelo Papa Francisco em 2017, vai marcar 
o programa do novo ano pastoral do Santuário de Fátima, 
que se iniciou no sábado, anunciou o reitor.

“Do Avesso” de António Zambujo é o Prémio 
José Afonso 2019  

 
 O álbum “Do Avesso”, de António Zambujo, foi dis-

tinguido com o Prémio José Afonso 2019, tendo o júri 
considerado que cada disco do músico “é, em si, uma 
história”, na linha do artista que deu nome ao galardão.

Paróquia de Tavira expõe arte sacra na igreja 
de Santa Maria do Castelo  

 
 A paróquia de Tavira vai inaugurar uma exposição de 

arte sacra que abrirá ao público na igreja de Santa Maria 
do Castelo, a 8 de Dezembro, anunciou a representação da 
igreja católica da cidade algarvia.

Câmara de Palmela saúda escultor Pedro Marques  
 
 A Câmara Municipal de Palmela saudou o escultor 

Pedro Marques por ter vencido o prémio do público na 6.ª 
Bienal de Montreux (Suíça), com uma peça escultórica que 
representa uma garrafa de Moscatel.

Pintura assinada que revelou Álvaro Pires exibida 
pela primeira vez em Portugal  

 
 A primeira pintura assinada pelo artista quinhentista 

Álvaro Pires de Évora, que o revelou aos historiadores de 
arte, está desde quinta-feira exposta pela primeira vez em 
Portugal, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), 
em Lisboa.

Sines lança glossário digital com “dizeres” antigos 
da população  

 
A Câmara Municipal de Sines, no distrito de Setúbal, 

lançou na semana transacta um glossário digital com um total 
de 329 “dizeres” antigos da comunidade com o objectivo 
de valorizar as culturas e as tradições locais.

Dulce Pontes reúne num CD o “seu melhor”  
 
O “Best of”, de Dulce Pontes, cantora que venceu o 

Festival RTP da Canção em 1991, álbum editado pela 
Universal Music, reúne 18 canções, algumas de repertórios 
de Amália Rodrigues e José Afonso. O álbum coincide 
com o 50.º aniversário da cantora e apresenta temas como 
“O Amor a Portugal”, “Fado-mãe” ou “O Mare e Tu”, este 
com o tenor italiano Andrea Bocelli.

Mais de 150 obras de arte, artefactos religiosos e docu-
mentos diversos integram uma exposição comemorativa 
do centenário da escultura original da Senhora de Fátima, 
no concelho de Ourém, que abriu ao público no sábado.

A primeira imagem de Nossa Senhora do Rosário está 
na Capelinha das Aparições, desde 13 de Junho de 1920, 
e foi esculpida por José Ferreira Thedim (1892-1971), um 
santeiro de Braga que realizou o trabalho de acordo com 
as descrições de Lúcia dos Santos, uma das videntes dos 
fenómenos sobrenaturais da Cova da Iria, em 1917.

“O Santuário assume esta linguagem da cultura dos mu-
seus, acessível a todos, como uma das formas de comunicar 
com os peregrinos”, disse à agência Lusa o director do 
Museu de Fátima, Marco Daniel Duarte.

Na sua opinião, “esta via da beleza é um lugar de 
transmissão daquilo que são os conteúdos da mensagem 
e da história de Fátima”, cujo Santuário, no concelho de 
Ourém, distrito de Santarém, “não podia passar à margem 
desta efeméride”.

Intitulada “Vestida de branco – a imagem de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima”, a exposição abriu ao público 
no sábado e pode ser visitada todos os dias, das 09:00 às 
18:00, no Convivium de Santo Agostinho, na Basílica da 
Santíssima Trindade, até 15 de Outubro de 2020.

Com esta iniciativa, a organização quer também propor-
cionar “uma reflexão sobre as representações marianas mais 
importantes” de Portugal e “mostrar aquilo que de melhor 
se fez ao longo dos séculos” neste domínio, segundo Marco 
Daniel Duarte.

“Esta é uma galeria onde os visitantes olham para a 
imagem de Maria como foi trabalhada, em cada época, 
e assumida como a toda bela”, com uma vida “inscrita e 
compaginada com a do seu filho”, Jesus Cristo, disse.

Ao longo dos séculos, a Igreja Católica “chamou artistas 
contemporâneos para continuarem a representar os dogmas 
marianos e a simbologia da Virgem Maria”.

“A Igreja sempre entendeu que para representar os misté-
rios mais importantes se devia chamar os melhores artistas”, 
acentuou o também comissário da exposição e director do 
Departamento de Estudos do Santuário de Fátima.

Em 1919, dois anos após os acontecimentos de Fátima, 
um católico de Torres Novas, Gilberto Fernandes dos Santos, 
encomendou uma escultura da Virgem de Fátima à Casa 
Fânzeres, de Braga, a qual foi colocada no pequeno templo 
da Cova da Iria, onde havia apenas um crucifixo.

A primeira estátua da Senhora de Fátima, com 110 
centímetros de altura, foi esculpida em madeira de cedro.

A exposição ajuda os interessados a perceber “como é 
que essa escultura deu origem a subtipos iconográficos”, 
em Portugal e noutros países.

“Por todo o globo se encontram representações da Virgem 
de Fátima, em escultura ou em pintura. Ao ponto de em cada 
casa dos fiéis existir sempre uma imagem de Nossa Senhora 
do Rosário, em materiais menos nobres, como o plástico 
e a baquelite, ou mais preciosos, como a prata, o ouro, a 
pedra e a porcelana”, salientou à Lusa Marco Daniel Duarte.

“No século XX, sentiu-se muito o mundo em tensão” e a 
junção de pombas brancas à iconografia de Fátima, a partir 
da II Guerra Mundial (1939-1945), é “um sinal muito claro 
de que a paz era possível”, referiu.

Uma das características que os fiéis reconhecem à 
Virgem de Fátima “é ela ser a rainha da paz”, de acordo 
com o historiador.

Na tarde do dia 13 de Junho de 2020, a imagem criada por 
José Ferreira Thedim ficará também exposta, mas apenas 
por algumas horas, no Convivium de Santo Agostinho, para 
assinalar o momento em que, 100 anos antes, foi colocada 
na capela da Cova da Iria.

Exposição comemora centenário da 
primeira imagem da Senhora de Fátima 

na publicação póstuma do 
trabalho de Jorge Estrela.

Há cerca de meio milénio, 
especialistas de várias artes 
chegaram de toda a Europa 
à Batalha para a construção 
do Mosteiro: “Deixaram-nos 
prova indelével dos seus 
apreciáveis dotes artísticos e 
grande sensibilidade plásti-
ca”, conta no texto de abertura 
do livro António Luís Ferreira, 
promotor da edição, com 
Carlota Simões.

A investigação de Jorge 
Estrela testemunha que “o 
estaleiro batalhino era nessa 
época um espaço cosmopolita, 
fervilhando de gente culta, 
homens de grande mundi-
vidência que fixaram nas 
paredes da Batalha os registos 
dos seus diálogos, dos jogos 
com que se entretinham nos 
tempos livres, das suas crenças 
e medos”.

“Deram-nos, enfim, notas 
preciosas do seu quotidiano”.

“Um dos grafitos”, exem-
plifica o director, “mostra 
um cetáceo a jorrar água no 
momento em que captura 
uma presa. Só alguém que 
experienciou em alto mar 
esse fenómeno o podia ter 
desenhado tão bem”. Outro 
destaque é uma cegonha no 

Claustro Real, um “grafito dos 
mais deslumbrantes”.

“Grafitos medievais do 
Mosteiro da Batalha”, lançado 

Há centenas de desenhos 
riscados nas pedras dos 
Mosteiro, uns pouco visí-
veis, mas outros facilmente 
identificáveis. Dos mais 
simples aos mais complexos, 
há representações de naus, 
caravelas, castelos, homens, 
animais ou jogos de tabuleiro.

Segundo Joaquim Ruivo, é 
surpreendente a “diversidade, 
quantidade e qualidade pictó-
rica de muitos deles”.

no auditório do monumento, 
às 18:30 de sábado, afigura-
-se como “extremamente 
importante”, porque se de-
bruça sobre “aspectos que têm 
sido marginais aos estudos 
mais académicos relativos ao 
Mosteiro e que era urgente 
investigar”.

Jorge Estrela teve “a co-
ragem em sair do terreno das 
abordagens academicamente 
convencionais da arte e da 
arquitectura”, produzindo 
uma obra que “sai do lugar-
-comum” e que se revela “um 
estudo pioneiro”, sustentado 
em “documentos da época e 
em profundos conhecimentos 
artísticos” do autor.

A partir deste livro, o di-
rector do Mosteiro da Batalha 
espera que surjam “outras 
investigações”, estando em 
equação “a possibilidade de 
integrar pedagogicamente os 
grafitos no circuito de visita, 
tornando-a mais enriquecedo-
ra e emocionante”.

Os homens que trabalharam 
na construção do Mosteiro da 
Batalha, há cinco séculos, dei-
xaram desenhos nas paredes, 
testemunho raro divulgado no 
livro “Grafitos medievais do 
Mosteiro da Batalha”, lançado 
no sábado.

A edição surge quase uma 
década depois da exposição 
que revelou a investigação 
feita pelo historiador de arte 
Jorge Estrela a um património 
único em Portugal, explica 
o director do Mosteiro da 
Batalha.

“Não temos conhecimento 
da existência de outros grafi-
tos em Portugal. O Mosteiro 
é mesmo um caso especial. 
Caso similar só talvez na 
Catalunha”, refere à agência 
Lusa Joaquim Ruivo.

Nestes desenhos estão “os 
vestígios mais emocionantes 
e mais vívidos dos milhares 
de artesãos que por aqui pas-
saram ao longo dos anos”. 
Agora, podem ser conhecidos 

Livro sobre grafitos do Mosteiro da Batalha divulga património único em Portugal
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Vila Real abre portas à “Bila 
Natal” para atrair visitantes

A cidade de Vila Real abriu as portas à “Bila Natal”, 
evento que inclui a iluminação natalícia, uma mostra de 
21 presépios e um concerto de Ano Novo, e visa promover 
o comércio tradicional e atrair visitantes.

“São boas razões para uma visita mais prolongada ao 
centro histórico e ao comércio tradicional”, afirmou se-
gunda-feira (2), em conferência de imprensa, o Presidente 
da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

A “Bila Natal” representa um investimento de 75 mil 
euros e inclui a realização de 20 actividades até ao início 
de Janeiro de 2020.

O programa é, segundo Rui Santos, “diversificado e 
para todos os gostos e públicos, desde as crianças aos 
mais idosos”, e visa “beneficiar o comércio local” e atrair 
“mais visitantes para o centro da cidade”.

Para além da iluminação de Natal em várias artérias da 
cidade, que foi inaugurada no domingo, o evento inclui 
ainda a mostra de 21 presépios feita pelas 20 Juntas de 
Freguesia do concelho e o Centro Cultural dos Trabalhados 
do Município, que foi espalhada pelo centro da cidade.

Serão ainda realizados o Eco-Natal, que se traduz em 
decorações feitas com 
materiais recicláveis, por 
escolas e associações, que 
serão colocadas nas mon-
tras e rotundas, o mercado 
de Natal, fins de semana 
de animação infantil, animação de rua pela Acrolat’in, 
concertos, e a corrida de São Silvestre.

No dia 21 de Dezembro realiza-se também, acrescen-
tou, o “já tradicional almoço de Natal que junta à volta 
de 2.000 idosos” no Regimento de Infantaria 13.

“O fim do ano voltará a ser recebido em clima de 
grande festa na praça do município, onde serão esperadas 
milhares de pessoas”, salientou o autarca.

A festa de passagem de ano é gratuita, decorre na 
praça do município e inclui a queima do “madeiro de 
Ano Novo”, fogo de artifício e concertos dos “Sons do 
Minho” e da banda “Índice”.

“Desde que assumimos a gestão da autarquia apostamos 
nesta festa popular, aberta a todos e que se tem tornado um 
momento de comunhão e união de toda a comunidade”, 
frisou o autarca.

Rui Santos afirmou que, nos últimos anos, o “espírito 
de Natal regressou a Vila Real” e que, a cada ano que 
passa, o concelho se vai “afirmando como um destino 
onde vale a pena passar a quadra natalícia”.


