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Reportagem:

Município de Baião distinguido
como destino turístico sustentável
O concelho de Baião, no distrito do Porto,
foi distinguido com o título de “Destino
Turístico Sustentável”, classificação atribuída por um conselho internacional que
esteve reunido nos Açores.

O “exigente processo de certificação” do
concelho de Baião, observou Paulo Pereira,
decorreu desde 2018, envolvendo peritos
internacionais e responsáveis locais, no
âmbito do qual o município teve de cumprir

O anúncio foi feito à Lusa pelo presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira,
à margem do congresso anual do Global
Sustainable Tourism Council, que reuniu
cerca de três centenas de participantes de
42 nacionalidades em Angra do Heroísmo,
na ilha Terceira.
“Baião está em condições de poder divulgar o seu reconhecimento como Destino
Turístico Sustentável, porque já foi oficialmente informado, disse o autarca.
O Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) é uma organização que integra
diversas entidades mundiais ligadas ao turismo, ao desenvolvimento e ao ambiente,
entre as quais vários organismos das Nações
Unidas.

um conjunto diversificado de parâmetros ambientais e turísticos, entre outros,
“renovados anualmente num processo de
melhoria sistemática”.
“O concelho de Baião e a Região
Autónoma dos Açores são os primeiros
territórios portugueses conhecidos que
assumiram o objectivo de proceder à certificação, sendo que Baião é o primeiro
município a nível mundial que chegou a
esta fase avançada”, acrescentou.
Para o presidente da autarquia do distrito
do Porto, “conquistar este certificado é um
reconhecimento da qualidade de Baião e
do seu potencial enquanto destino turístico
que se pretende da mais alta qualidade”,
concluiu.

Operadores dão a provar
laranja algarvia em voos,
hotéis e feiras internacionais
Uma associação de operadores de citrinos quer dar a
provar a laranja algarvia em
voos da transportadora área
portuguesa, hotéis e feiras
internacionais, ao abrigo de
um projecto de internacionalização dos citrinos do
Algarve apresentado em Faro
no dia 6 de Dezembro.

o citrino, como é o caso de
Espanha, França, Holanda,
Dinamarca e Canadá, disse aos jornalistas a vice-presidente da Associação
de Operadores de Citrinos
do Algarve (AlgarOrange),
Sílvia Neves.
Uma das acções previstas, que está a ser preparada

O projecto, que se vai
estender até Agosto de 2021,
tem como objectivo ampliar
a divulgação da laranja
algarvia nos mercados externos onde mais se vende

em conjunto com a TAP, é
fazer provas de laranja nos
voos com destino aos países
identificados como mercados
alvo, ou nos aeroportos, assim
como introduzir a laranja no

‘catering’ dos voos de longo
curso como, por exemplo,
para o Canadá.
Por outro lado, a associação quer criar sinergias com
o Turismo do Algarve para,
em conjunto com os hoteleiros, “conseguir fazer provas,
dar frutos ao turista, para o
consumidor final reconhecer
o produto como um cartão de
visita do Algarve, além do sol
e praia”, referiu Sílvia Neves.
O projecto de promoção
dos citrinos do Algarve nos
mercados externos, divulgado num seminário que
decorreu na sexta-feira, na
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Algarve, resultou de uma candidatura da
AlgarOrange à linha de internacionalização do CRESC
Algarve 2020.
Desde 1994 que os citrinos do Algarve possuem
uma Indicação Geográfica
Protegida.

Com 400 peças, presépio da Casa
dos Manaias ficou “lindo demais”
Cerca de 400 peças, umas
novas outras antigas, fazem o
presépio da Casa dos Manaias,
que foi exposto em Ponta
Delgada e para o qual alguns
utentes daquele centro trabalharam todo o ano.
As peças feitas durante
este ano são todas em barro
e misturam-se com as que
já vêm de outros “Natais” e
são feitas dos mais variados
materiais, dando-se primazia
aos produtos naturais e recicláveis.
O presépio está exposto no
edifício da antiga Livraria Gil,
em Ponta Delgada, e pode ser
visitado até 6 de Janeiro.
Orgulhosos do seu trabalho, os utentes da Casa das
Manaias, projecto de inclusão social desenvolvido pela
Câmara de Ponta Delgada,
tecem elogios ao presépio.
Para Sérgio Botelho, o
resultado final ficou “lindo
demais”.
Como a maioria dos utentes
do centro ocupacional, quando
chegou à Casa dos Manaias
Sérgio Botelho tinha passado
pela condição de sem-abrigo.
Hoje, com 43 anos, diz que é
“o utente mais velho da casa”,
não em idade, mas por participar no projecto de inclusão
social desde o seu início, em
2013.
Este ano, trabalhou, principalmente, no Mercadinho de
Natal. No presépio, ajudou
na montagem e é autor de
uma peça de que se orgulha:
“Uma casa muito grande, em
casca de pinho, que levou
quase dois meses e meio a
fazer. Deu muito trabalho, mas
ficou…”, disse, sem encontrar
a palavra certa para exprimir
a qualidade da peça.
“Está aqui no presépio e já
está há três anos consecutivos.
É a Casa das Vindimas”.
Foi o vício do álcool que o
levou para a rua. Reabilitouse antes de entrar na Casa e
recaiu. Limpou-se de novo,
por motivos fortes: “Tenho
um filho e ele quer ver o seu
pai limpo. Tem 11 anos e por
acaso tem boas notas”, conta.
Agora, vive numa casa,
arrendada com o apoio do
Governo Regional, que divide
com a companheira, Clara
Medeiros, para quem Sérgio
foi um “anjo da guarda”.
“Eu estava um bocadinho
perdida. Era… não digo tanto
toxicodependente, mas experimentei um pouco de tudo”,
explicou Clara.

Foi pela mão de Sérgio
que Clara chegou à Casa dos
Manaias. Hoje está “limpa” e
continua a frequentar o centro,
onde aprendeu a “estar de
novo na sociedade”.

misturávamos o inglês com o
português…”, contou.
Para o presépio, fez várias
figuras e pintou “a maioria”,
salientando que o resultado é
fruto de um trabalho de grupo,

Para João Rodrigues, utente
há três anos, estar neste projecto é “muito importante”
porque o deixou “mais sossegadinho”, já que “antes,
andava meio descontrolado”.
Quem também ajudou a
fazer peças e a pintá-las foi
Liberto Pimentel, que chegou
a Ponta Delgada em 2010, depois de 40 anos passados nos
Estados Unidos da América e
para quem a língua portuguesa
ainda é um desafio, como
explicou à Lusa, em inglês.
O ex-emigrante procurou
respostas na Casa dos Manaias
“porque estava aborrecido
todo o dia”.
“Passava o dia em casa
a ver televisão. No início,
nem percebia o português na
televisão. Falava português
com os meus pais, mas aqui é
completamente diferente. Nós

mas admite espaço para o
reconhecimento individual:
“Estou orgulhoso no meu
trabalho. Eles estão orgulhosos no meu trabalho, por isso
eu estou orgulhoso no meu
trabalho. Está óptimo”.
Este é o segundo Natal que
passa na Casa dos Manaias,
onde encontrou a resposta que
não teve noutras instituições,
que têm regras e não aceitam
consumos.
A socióloga Mariana
Carvalho, que integra o projecto há cinco anos, explicou
que o objectivo deste presépio
“é dar aos utentes a hipótese
de viver esta época e que eles
sintam que fazem parte da
sociedade”.
“Para viverem esta festa
que é tão bonita, é uma festa de
família, e eles sentem-se parte
de uma família”, rematou.
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PR destaca “questões novas”
levantadas por quem apoia
os sem-abrigo no terreno

António Costa evoca
“valores europeus”
e “progressistas”
de Mário Soares
O secretário-geral do PS, António Costa, evocou no
sábado os “valores europeus” e “progressistas” do histórico fundador do partido Mário Soares, assinalando assim
o 95.º aniversário do antigo chefe de Estado português.
“O PS, que hoje se orgulha dos seus valores europeus e
aberto aos valores progressistas do mundo, recorda o dia
do nascimento de Mário Soares e a sua memória”, lê-se
numa mensagem do actual Primeiro-ministro publicada
na página oficial do PS e também na conta da rede social
Facebook do partido “rosa”.
Mário Soares, que começou a opor-se ao regime
do Estado Novo nas fileiras do PCP, nasceu em 7 de
Dezembro de 1924 e morreu em 7 de Janeiro de 2017. Foi
Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985,
seguindo-se dois mandatos na Presidência da República,
entre 1986 e 1996.
“Os seus ideais humanistas, a coragem com que
enfrentou a ditadura, a inteligência com que venceu a
perseguição, a resistência à privação da liberdade são a
prova de um carácter indomado e indomável, lúcido e
generoso, que nos legou uma transição pacífica para a democracia, a adesão às comunidades europeias, a conquista
e a consolidação das liberdades e direitos fundamentais e
um projecto de sociedade baseado no valor da autonomia
e comprometido com o ideal da fraternidade”, destacou
ainda António Costa.
O secretário-geral-adjunto do PS, José Luís Carneiro,
esteve num jantar de homenagem a Soares em Baião, onde
compareceram cerca de mil militantes e simpatizantes do
PS, segundo a organização.

O Presidente da República
afirmou que “quem trabalha
com as pessoas de carne e
osso” apresenta “questões
novas que merecem respostas
novas”, depois de reunir com
instituições ligadas ao apoio
aos sem-abrigo, no Porto.
“Estas reuniões são muito
ricas porque quem trabalha
com as pessoas de carne e
osso oferece uma riqueza
de pontos de vista e levanta
questões novas que merecem
respostas novas. E esse é o
passo qualitativo importante
que queremos dar neste final
de 2019, apontando para 2020
e depois para o que virá a ser a
estratégia no horizonte 2021,
2022 e 2023”, disse Marcelo
Rebelo de Sousa.

Nesta sessão participaram também a ministra do
Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, Ana
Mendes Godinho, e o vereador
da Coesão Social da Câmara
Municipal do Porto, Fernando
Paulo.
Marcelo Rebelo de Sousa
apontou que esta reunião, que
durou cerca de duas horas e
meia, foi “muitíssimo útil”
porque “permitiu dar um passo
muito importante no sentido
de reforçar a solidariedade de
todos os que estão na causa
comum, mas também abrir
novas pistas de solução”.
O chefe de Estado, que à
noite acompanhou, no terreno, os projectos do Centro
de Apoio ao Sem-Abrigo

Gilberto Igrejas transmitiu essa ideia
no decorrer de uma iniciativa com a
Associação da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal (AHRESP), que
decorreu na Escola Superior de Hotelaria
e Turismo do Politécnico do Porto, em
Vila do Conde, onde se debateu “a importância do Vinho do Porto e a sua divulgação junto do sector da restauração”.
“As parcerias com as escolas de hotelaria são um bom motivo para educar os
alunos, para que eles, quando entrarem no

Quatro projectos portugueses chegam à ‘shortlist’
do World Summit Awards
A ‘shortlist’ do concurso internacional de inovações
com impacto social World Summit Awards (WSA) conta
este ano com quatro projectos portugueses.

Dupla portuguesa vence concurso Eurobest 2019
em Varsóvia
A dupla João Araújo, da Havas, e Will Carvalho, da comOn, ficou em primeiro lugar no Young Creative Integrated
Competition Eurobest 2019, que decorreu em Varsóvia.

PORTO DE MÓS: Câmara distinguida pelo Índice
de Presença na Internet
A Câmara de Porto de Mós foi distinguida com o terceiro
lugar na categoria de “Acessibilidade, navegabilidade e
facilidade de utilização” do Índice de Presença na Internet
das Câmaras, que avaliou os 308 municípios portugueses.

CÂMARA DE LOBOS: Escola do Foro ganha
segundo prémio de melhor horta biológica
O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos,
Pedro Coelho, visitou a Escola EB1/PE do Foro, galardoada
a nível nacional com o segundo prémio de melhor horta
biológica do programa Eco-Escolas.

ESTREMOZ: “Encontro de Memórias”
no dia 12 deste mês
O parque de feiras e exposições de Estremoz, no distrito
de Évora, acolhe, no dia 12 deste mês, um “Encontro de
Memórias”, convívio destinado à “troca de experiências
e recordações de tempos antigos”, divulgou o município.

GRÂNDOLA: Batata-doce em sete restaurantes
do concelho

O Presidente falava aos
jornalistas, no Porto, depois
de uma reunião que decorreu
à porta fechada com dezenas
de entidades e instituições
locais sobre a implementação
local da Estratégia Nacional
para a Integração de Pessoas
em Situação de Sem-Abrigo
(ENIPSSA).

(C.A.S.A.) e dos Serviços
de Assistência Organizações
de Maria (SAOM), falou da
“importância” de fazer reuniões deste género em todo
o território nacional para,
disse, “ouvir as experiências,
as propostas, as sugestões e
as questões críticas que se
colocam”.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
aposta no rejuvenescimento dos consumidores
O Instituto dos Vinhos do Douro e do
Porto (IVDP) quer continuar a apostar
no rejuvenescimento dos consumidores,
apontando as parecerias com escolas de
hotelaria e restauração como uma das
estratégias, defendeu o presidente do
organismo.

Breves de Portugal

mundo de trabalho, possam ser os nossos
embaixadores. Ter jovens a explicar a
jovens as especificidades e qualidade
dos nossos vinhos é um dos alicerces
do futuro”, disse o presidente do IVDP.
O dirigente antecipou que, “se
os jovens das escolas de hotelaria
gostarem destes
produtos, estarão
mais habilitados
a proporcionar a
outros essas experiências”, vincando
a importância de
ter uma “cadeia a
fluir” na promoção
dos vinhos mas,
também, da Região
do Douro.
Além dessa estratégia de formação e promoção, o IVDP
pretende, também, utilizar as tecnologias
para atrair mais consumidores e turistas à
região, estando a preparar uma aplicação
para dispositivos móveis que pretende
melhorar a experiência na visita à rota
de enoturismo do Douro.
“Queremos dinamizar, ainda mais, a
nossa região, e aumentar o número de
visitantes para conhecerem um local
com um passado e património inigualável. O enoturismo já é responsável por

uma fatia económica bem importante,
complementando a venda do vinho, e
com o esgotar da capacidade hoteleira
no Porto e Vila Nova de Gaia, será preciso alargar-se para outros concelhos”,
partilhou Gilberto Igrejas.
Depois de em 2018 o sector vinho do
Douro e Porto ter vendido 161 milhões de
garrafas e facturado mais de 500 milhões
de euros, o responsável do IVDP ainda
está a fechar os números de 2019, mas
já encontrou uma evolução.
“O nível médio do preço de venda
por garrafa continua numa caminhada
ascendente, mostrando que um mercado
bem informado tem uma apetência a
pagar mais. Temos de manter a aposta
na promoção e formação, porque isso vai
dar os seus frutos a curto prazo”.
Nessa estratégia de promoção, entram
parcerias como a AHRESP, que lembra
o papel dos seus associados como “embaixadores dos produtos portugueses”
fora e dentro do país. “Temos uma acção
junto de vários países, onde sentimos
que há uma ausência de penetração de
produtos genuinamente portugueses. Um
trabalho em conjunto, como este, pode
ajudar a dar a conhecer e a provar o que
temos de melhorar, e com isso fidelizar
consumidores”, notou Carlos Moura,
vice-presidente da AHRESP.

A batata-doce está em destaque numa mostra gastronómica no concelho de Grândola (Setúbal), que arrancou no
sábado e decorre até dia 15.
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Câmara de Machico quer
estabelecer parcerias
com município cabo-verdiano de São Nicolau

Parlamento da Madeira
assinala 43 anos da instalação
no edifício da Alfândega
A Assembleia Legislativa da Madeira assinalou na
quarta-feira os 43 anos da sua instalação no edifício da
Antiga Alfândega do Funchal com uma nova imagem e
duas conferências, anunciou o parlamento regional.
Em comunicado, o parlamento insular recordou que a
construção daquele histórico imóvel “foi concluída em
Fevereiro de 1519” e que este era um projecto integrado
nas medidas tomadas pelo rei D. Manuel, em 1497, de
incorporação da Madeira no património da “Coroa para
sempre”, que ditou a construção do edifício da então
“Alfândega Nova”, no Funchal.
O imóvel era constituído “por uma grande Sala de
Despacho, no piso térreo, com arcadarias de estilo gótico
e com capitéis esculpidos”, estando classificado como
Monumento Nacional desde 1943.
A partir de 4 de Dezembro de 1987, passou a ser a sede
da Assembleia Legislativa da Madeira, o principal órgão
de governo próprio da Região Autónoma, transitando das
instalações do edifício na Avenida Zarco, onde a primeira
sessão parlamentar decorreu em 19 de Julho de 1976.
“É esta importância histórica e cultural, de 500 anos,
que a Assembleia Legislativa da Madeira assinalou
quarta-feira, no dia da comemoração do 43.º aniversário”.
Para assinalar a data, a Assembleia da Madeira surge
com uma “nova imagem gráfica”, da autoria do arquitecto
Paulo David.
O programa comemorativo integrou uma exposição
fotográfica intitulada “Outro tempo da mesma pele”,
composta por imagens do acervo do Arquivo Regional e
Biblioteca Pública da Madeira, que mostram “um pouco
da história do edifício no século passado”.
Ainda foi apresentada a colecção de Jóias 600 Anos
(60 pares de botões de punho), da autoria do investigador
João Baptista Pereira da Silva, acrescenta.
“Da Alfândega Velha à Alfândega Nova” é o tema da
conferência que foi proferida pelo director da Alfândega
do Funchal, João Paulo Matias.
O programa comemorativo dos 43 anos da Assembleia
Legislativa da Madeira terminou com um concerto com
os combos de Jazz do Conservatório – Escola das Artes
da Madeira.

Uma delegação da
Câmara Municipal de
Machico, Madeira, deslocou-se à ilha de São Nicolau,
em Cabo Verde, onde pretende “preparar parcerias”
e analisar a “possibilidade
de geminação” dos municípios, anunciou a autarquia.
A comitiva, liderada pelo
presidente da autarquia, o
socialista Ricardo Franco,
foi convidada a participar
nas festividades do Dia do
Município de São Nicolau
e respectivo patrono, celebrado em 6 de Dezembro.
“Ao longo desta deslocação oficial, representantes
da autarquia participaram
em vários encontros de
trabalho e em visitas institucionais, no sentido de se
preparar parcerias futuras,
inclusive a possibilidade de
uma geminação”, indicou
uma nota da Câmara de
Machico.
Ricardo Franco considera que existem laços históricos entre os concelhos que
justificam a sua geminação,
sobretudo ao nível das
pescas, indústria baleeira
e indústria conserveira,
com a ida dos pescadores
machiquenses para a ilha
de São Nicolau.
O autarca lembra, por
outro lado, que o director
do Museu da Pesca de Cabo
Verde, José Cabral, parti-

cipou nas comemorações
do Dia do Concelho de
Machico de 2018, na qualidade de orador na conferência “Pesca e Baleação nas
Regiões Ultraperiféricas:
Madeira, Cabo Verde e
Açores”.
Ricardo Franco sublinha
que estão também a ser analisadas “futuras parcerias e
projectos” na vertente museológica e científica entre
as regiões da Macaronésia,
bem como o alargamento da
cooperação a Cabo Verde,
ao abrigo dos programas
de cooperação territorial
europeia co-financiados
pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER).
“A autarquia de Machico
pretende assim estreitar
os laços que unem estes
municípios, valorizando
a história dos pescadores
de Machico que foram
trabalhar para Cabo Verde,
ensinando as artes de pesca,
trabalhando na indústria
conserveira, que ainda hoje
funciona, e na baleação”.
A deslocação de Ricardo
Franco a São Nicolau envolveu também uma “vertente
solidária”, no âmbito do
projecto “Mala Solidária”,
com a entrega de roupas e
material didáctico escolar
a diferentes associações e
entidades locais.

SEM IGUAL

Governo da Madeira
adquire parcela para
construção do novo
hospital do Funchal
O Conselho do Governo da Madeira decidiu adquirir,
pelo valor global de 238.176,84 euros, uma parcela de
terreno necessária à construção do novo Hospital do
Funchal, obra orçada em cerca de 340 milhões de euros.
O Governo Regional da Madeira recebeu em 20 de
Novembro, em Lisboa, o compromisso do Primeiroministro, António Costa, de co-financiamento em 50% da
construção e dos equipamentos do novo hospital da região,
no âmbito do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“Por parte do senhor Primeiro-ministro, há uma vontade empenhada, determinada, no sentido de resolver
algumas das questões. Uma das questões é a clarificação
relativamente ao co-financiamento do Hospital Central do
Funchal”, afirmou o presidente do Governo Regional da
Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), após uma reunião
com o Governo da República.
Em comunicado, o Governo Regional, de coligação
PSD/CDS-PP, indica ainda que decidiu autorizar ainda a
celebração de vários contratos programa e de cooperação
com entidades agrícolas, desportivas e culturais.
Foi ainda aprovado um voto de louvor, tendo em conta
“o excelente resultado desportivo” alcançado pelos atletas madeirenses Luís Ricardo Agrela Teixeira e Ricardo
Nuno Barros Santos e pelo técnico Duarte Nuno Freitas
Sousa, do Clube Desportivo “Os Especiais”, ao vencer,
ao serviço da selecção nacional, a medalha de prata no
Campeonato do Mundo de Basquetebol na variante de
3x3, para jogadores com Síndrome de Down.

Pai Natal chegou à Aldeia do Natal
do Funchal num carro dos bombeiros
O Pai Natal chegou sexta-feira à Praça
do Município do Funchal, que vai ficar
transformada até Janeiro numa aldeia
alusiva à quadra, transportado num veículo auto-escada dos bombeiros e tendo
à sua espera o presidente da Câmara
Municipal.

do Funchal.
Miguel Silva Gouveia inaugurou a
Aldeia do Natal, uma iniciativa que
ocorre pela terceira vez em parceria com
a Câmara de Comércio e Indústria da
Madeira (ACIF).
A Praça do Município fica transfor-

natalícia que a cidade já tem durante esta
quadra, com um conjunto de actividades
durante toda a semana, e também ao fim
de semana”.
Também mencionou que a Câmara
do Funchal pretende com esta iniciativa
“dinamizar o comércio tradicional”.

CÂMARA DE LOBOS: Município
assina protocolo com banco
para apoiar iniciativas de
auto-emprego no concelho

“Este ano tivemos a colaboração dos
Bombeiros Sapadores do Funchal, a
quem endereço desde já os meus cumprimentos porque, na falta de renas,
trouxeram-nos o Pai Natal na auto-escada
e trouxeram-nos também um pouco da
magia que lembra esta época, apesar de
ainda termos um tempo quente, que é o
frio e a neve, com esta chuva de espuma”, disse o responsável da autarquia

mada “num espaço de entretenimento
dedicado às crianças, com um calendário
de actividades diárias durante toda a
época natalícia”, até 6 de Janeiro, disse.
O autarca apontou que a intenção é
transformar aquele espaço central da
cidade “em exclusivo, num local para o
público mais jovem e, obviamente, para
as suas famílias”, que podem encontrar
ali “um modelo complementar à oferta

O município de Câmara de
Lobos assinou um protocolo com
uma instituição bancária que visa
apoiar projectos microempresariais
e iniciativas de auto-emprego de
empreendedores do concelho, com
o objectivo de estimular e apoiar a
capacidade de iniciativa e vocação
empreendedora, através de acções
de formação junto de potenciais promotores de projectos empresariais de
pequena dimensão, apoio técnico à
formalização das candidaturas, financiamento e acompanhamento na
fase de lançamento e consolidação.
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Açores são a primeira região do
país certificada como destino
turístico sustentável
Os Açores são a primeira região do
país certificada como destino turístico
sustentável, distinção atribuída a apenas
13 regiões no mundo e entregue na quinta-feira com
a categoria de “prata” pela
certificadora Earthcheck.
“É com profundo orgulho
que hoje [quinta-feira] podemos dizer que os Açores
são certificados como destino turístico sustentável.
Somos o primeiro e único
arquipélago do mundo com
esta certificação. Somos a
única região do país com esta certificação.
Estamos na linha da frente”, adiantou a
secretária regional da Energia, Ambiente
e Turismo dos Açores, Marta Guerreiro.
A governante falava na sessão de abertura
do congresso anual do Global Sustainable
Tourism Council, que reúne cerca de três
centenas de participantes de 42 nacionalidades em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.
O EarthCheck é um grupo internacional
de certificação e consultoria de ‘benchmarking’ científico em viagens e turismo, com
actividade desde 1987.
A certificação respondeu aos critérios
do Global Sustainable Tourism Council
[Conselho Global de Turismo Sustentável],
organismo internacional de acreditação para
a certificação de turismo sustentável.
O processo de certificação dos Açores
iniciou-se em 2017, proclamado pelas
Nações Unidas como Ano Internacional
do Turismo Sustentável.
“No final deste processo, reforço: foram
dois anos de muito trabalho, aquele que nos
permite hoje fazer parte de um conjunto de
13 regiões do mundo e de apenas oito países
com esta certificação”, frisou a titular da
pasta do Turismo nos Açores.

Questionada pelos jornalistas à margem
do evento sobre as vantagens desta certificação, Marta Guerreiro salientou que a

distinção vai permitir “não só internamente
despertar os agentes do sector para a importância de posicionarem os seus negócios e
as suas áreas dentro destas práticas”, mas
também que os Açores consigam captar
“segmentos que valorizam as preocupações
na área da sustentabilidade”.
A secretária regional destacou, por outro
lado, a responsabilidade que a distinção
acarreta, alegando que os Açores têm “a
obrigação” de cuidar do seu património.
“Estamos a juntar nesta matéria uma
oportunidade de crescimento fantástica
que temos pela frente com a nossa responsabilidade de garantirmos que deixamos
este território tão bem ou melhor cuidado
quanto o recebemos”, salientou.
A certificação é válida por um ano, mas
a tutela pretende não só mantê-la como
subir de patamar.
“Este é o primeiro que é possível alcançar
quando se faz a certificação – o ‘silver’
[prata] – mas com a permanência na certificação e com a evolução dos indicadores
que são analisados temos condições para
ambicionar mais. Não é um dado adquirido,
exige trabalho de continuidade”, afirmou
Marta Guerreiro.

Árvore de Natal dos Sonhos
concretiza desejos de crianças
e jovens de instituição nos Açores
O Lar Mãe de Deus, em
Ponta Delgada, nos Açores,
tem este ano uma “Árvore
de Natal dos Sonhos”, que
pretende concretizar os desejos das crianças e jovens
acolhidas na instituição.
“Esta árvore pretende
materializar desejos destas
crianças e jovens acolhidos no Lar. E cada bola da
nossa árvore deste ano tem
um pedido especial de uma
criança – um pequeno sonho,
um desejo de um brinquedo,
uma doçura natalícia”, disse
Sofia Carvalho, a coordenadora técnica do Lar da Mãe
de Deus.
A “Mãe de Deus”, fundada
pelo Padre César Augusto
Ferreira Cabido, em 1855,
é uma instituição particular de solidariedade social
(IPSS) com capacidade para
acolher crianças e jovens
encaminhadas na sequência
de uma medida de promoção
e protecção.

As crianças e jovens acolhidos estavam numa situação
de perigo e, por decisão do
Tribunal ou das Comissões
de Protecção de Menores,
foram encaminhados para
aquela instituição.
“Estamos a chegar à época
do Natal, um período em que
normalmente o Lar da Mãe
de Deus recebe muitos donativos. E, este ano, a equipa
técnica, composta por seis
elementos, decidiu fazer uma
iniciativa diferente, já que em
vez de recebermos donativos
achamos que a criança e o
jovem poderiam escrever
os seus pequenos desejos”,
explicou Sofia Carvalho.
Para transformar os sonhos
destas crianças e jovens em
realidade, basta ir ao Lar
da Mãe de Deus, em Ponta
Delgada, localizado perto da
Universidade dos Açores e escolher uma bola ou ligar para
o 296 283 013 para conhecer
a lista dos desejos e escolher

qual quer realizar.
“As bolas podem ser
recolhidas até dia 13 de
Dezembro. As pessoas vão
ao Lar, escolhem a bola que
querem. E cada bola tem a
idade e um código com as
iniciais da criança e do jovem
e a que casa de acolhimento
que pertencem”, explicou,
frisando que a procura pelas
bolas “tem sido enorme”.
As prendas serão “entregues no dia 24 de Dezembro
em cada casa de acolhimento
numa ceia de Natal, tal como
em todas as famílias”, disse
Sofia Carvalho.
De acordo com a responsável, os desejos destas crianças e jovens acolhidos “são
sonhos normais consoante
a faixa etária”, já que “os
adolescentes pedem roupas
ou perfumes” e “as crianças
bonecas ou carros, no fundo
brinquedos”, mas “o grande
desejo afectivo seria ir para
casa”.

Ilha do Corvo honrada
com presença de PR na
noite da passagem de ano
O presidente da Câmara
de Vila do Corvo afirmou na
sexta-feira que está honrado
com a decisão do Presidente
da República de passar a noite
da passagem de ano na ilha do
Corvo, nos Açores, garantindo que afectos não vão faltar.
“Tomei conhecimento
com muito espanto, porque
oficialmente não tinha nenhuma informação. É uma
honra termos o Presidente da
República, ainda para mais
tratando-se do Presidente dos
Afectos, como é chamado, e
o Corvo é a ilha dos afectos,
por isso tudo se conjuga para
que as coisas possam correr
bem”, disse José Manuel
Silva, presidente da Câmara
da Vila do Corvo.
O autarca da ilha açoriana
garante que tudo vai fazer para
que a data fique na memória
de Marcelo Rebelo de Sousa.
“Que seja uma data que
fique na sua memória e da
sua comitiva, bem como dos
corvinos. Será bem recebido,
como acontece com todas as
pessoas, e tudo faremos para
que as coisas corram bem.
Afectos é que o não lhe vai
faltar”, frisou.

José Manuel Silva disse
ainda que vai fazer tudo para
estar à altura na noite de 31 de
Dezembro para 1 de Janeiro,
afirmando que o Presidente
da República “merece honras
diferentes”.

nal, de onde será transmitida
no dia 1 de Janeiro a habitual
mensagem de Ano Novo”.
Marcelo Rebelo de Sousa
esteve na ilha do Corvo em
Junho de 2016, no início
de uma visita à Região

O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
vai passar a noite de 31 de
Dezembro para 1 de Janeiro
na ilha do Corvo, nos Açores,
de onde será transmitida a sua
mensagem de Ano Novo.
Esta informação foi divulgada no portal da Presidência
da República na Internet.
“O Presidente da República
passa a noite de 31 de
Dezembro para 1 de Janeiro
com a população do Corvo,
na mais pequena das ilhas
dos Açores, do grupo mais
ocidental do território nacio-

Autónoma dos Açores em que
passou por sete das nove ilhas
do arquipélago.
Em 2018, o chefe de Estado
passou o ano em Brasília, onde
se deslocou para assistir à
posse do novo Presidente do
Brasil, Jair Bolsonaro, no dia
1 de Janeiro.
Em 2017, tinha previsto
deslocar-se às regiões atingidas pelos fogos na altura
do fim de ano, mas teve de
cancelar essa agenda por ter
sido operado de urgência a
uma hérnia umbilical no dia
28 de Dezembro.

Doentes do Pico já fazem
hemodiálise na sua ilha
A Unidade de Hemodiálise de Cuidados
Aligeirados do Hospital da Horta, instalada
no Centro de Saúde da Madalena, na ilha
do Pico, nos Açores, recebeu na sexta-feira
os primeiros cinco doentes.
Até agora, existiam unidades de hemodiálise apenas nos três hospitais do arquipélago, nomeadamente no da Horta (Faial),
Santo Espírito da ilha Terceira, em Angra
do Heroísmo, e Divino Espírito Santo, em
Ponta Delgada, ilha de São Miguel.
Numa nota enviada às redacções, a
Secretaria Regional da Saúde sublinha
que este equipamento instalado no Centro
de Saúde da Madalena representou um

“investimento de 165 mil euros”, do qual
vão “beneficiar nove utentes, bem como
a população flutuante da ilha, por via do
turismo”.
O equipamento “vem trazer significativos
benefícios aos doentes hemodialisados do
Pico, em termos de conforto, segurança e
qualidade de cuidados de saúde, que deixam
de necessitar de se deslocar ao Faial para
realizar os seus tratamentos”.
A Unidade de Hemodiálise de Cuidados
Aligeirados é uma extensão do Serviço de
Hemodiálise do Hospital da Horta, contando
com cinco postos de tratamento, um gabinete
médico e instalações técnicas.
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Um abade de “Santo Ildefonso”
Durante o Verão, estive na casa de praia.
Nas horas de lazer, que eram quase todas,
entretinha-me a reorganizar a minha biblioteca
de férias, o que há muito não fazia.
Deparei, entre outros livros, com a colectânea de crónicas do conhecidíssimo jornalista
Agostinho Campos (“Jardim da Europa” Edição Alaud e Bertrand - Lisboa, 1919).
Abri a obra, ao acaso, e encontrei referências
a velho abade da Igreja de Santo Ildefonso,
no Porto: o Dr. Moreira Freire.
Após tecer rasgado elogios ao insigne sacerdote, como homem e como padre, o cronista
narra curiosas anedotas, ou melhor, ditos
espirituosos do ilustre abade, que corriam, na
época, pela cidade do Porto.

Consta que o Dr. Moreira Freire foi
sacerdote exemplar e
irrepreensível. Possuía grandes
virtudes e era bastante modesto, a
ponto de recusar honras e distinções que lhe quiseram dispensar.
Para regalo do leitor portuense, amante das
coisas e ocorrências de inilio tempore, vou
utilizar a saborosa prosa do grande jornalista e
notável linguístico do início do século XX.
“Já nos últimos anos, minado pela dispepsia cujos caprichos dolorosos o faziam dizer
que tinha estômaga, o abade saíra à rua pela
primeira vez, emagrecido por uma longa

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal
crise. Todos o saudaram carinhosamente pela
convalescença, e uma das suas ovelhas mais
fiéis e mais indiscretas cumprimentou-o desta
maneira:
“Muito folgo, Sr. Abade, de o ver outra vez
restabelecido. De mais a mais alguém me disse
que V. Rev.ª não tinha cura.
“– Enganaram-na, minha senhora: tenho
duas curas, respondeu logo o Dr. Moreira
Freire.
“De outra vez, numa sala, em conversa
ligeira, certa dama queixava-se da injustiça
com que os homens acusavam as mulheres
de curiosidade. E, voltando-se para ele,
perguntou-lhe de chofre:
“– Não é verdade, Sr. Abade, que os homens

Not so close to Bolsonaro, just closed!
Como classificaríamos a bolada que Trump
deu nas costas de Bolsonaro neste início
de Dezembro? Depois de tanta bajulação,
esperava-se que Trump tratasse melhor o
presidente Bolsonaro, mas... Empresto o inglês do técnico de futebol Joel Santana para
esclarecer: Trump is not close to Bolsonaro,
just closed!
Ora bolas! Que se esperaria de um presidente de uma nação “amiga”? Amigos,
amigos, negócios à parte, já diz a sabedoria
popular. Não é de hoje que o presidente
Bolsonaro escolhe mal, não somente os
seus ministros, mas também os seus países
parceiros. Decepcionou Israel e agrediu os
nossos melhores parceiros comerciais.
Um grande problema, gerado pelo próprio
Bolsonaro, é que o Brasil está sem embaixador
dos Estados Unidos da América desde o dia 10
de Abril, quando o ministro - da Terra Plana
- das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
removeu o embaixador Sérgio Amaral, um
grande e experiente embaixador.
Naquela época, o mais cotado para o posto

Alguém precisa lembrar o
presidente que o Brasil é uma
nação soberana, a nona maior
economia do globo (...). É preciso
respeitar-nos primeiramente e
fazer-nos ser respeitados.
nos EUA era o diplomata Nestor Forster, que
é alinhado com o ministro Araújo e com o
guru ideológico do governo, o autodidacta
Olavo de Carvalho. Um mau sinal, já que
seguir O.C. mostra que leu poucos livros de
filosofia e tem um baixo respeito à educação
formal.
Até Junho, Nestor Forster era ministro de
segunda classe, mas foi finalmente promovido
à primeira classe da carreira do Itamaraty
em Junho, juntamente com outros seis diplomatas.
Então, chegou Julho, e quem foi alçado
a candidato a Embaixador nos EUA? O
presidente Bolsonaro decidiu indicar o seu
filho Eduardo. Para o presidente, Eduardo

Alguns políticos querem a criação de Regiões
Administrativas.
Só a criação de uma taxa de solidariedade sobre o rendimento nacional (PIB), a ser
distribuída pelas regiões defraudadas do país,
poderá obstar aos malefícios criados por um
centralismo irracional.
A exigência da descentralização seria muito
oportuna e legítima se impedisse a hidrocefalia
da capital portuguesa e obrigasse a política a ter
uma acção responsável também em relação a
tudo o que não é Lisboa, mas não na condição de
vir a criar mais tachos para boys de partidos.

são tanto ou mais curiosos
do que as mulheres?…
– “Os homens mais
curiosos são os padres
no confessionário. Mas
é prudente não esquecer
que são homens… vestidos de saias.”
Consta que o Dr. Moreira Freire foi sacerdote exemplar e irrepreensível. Possuía
grandes virtudes e era bastante modesto, a
ponto de recusar honras e distinções que lhe
quiseram dispensar.
Nos tempos prosaicos que correm, nem
sempre é fácil topar sacerdote de semelhante
quilatar. É pena… para a Igreja e para os
fieis.

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil

é amigo dos filhos do Donald Trump, fala
inglês e espanhol, tem uma vivência muito
grande do mundo. E dá-lhe desgaste, agora
também ao filho...
Enquanto a indefinição persistia, aconteceu
o episódio dos dois navios que ficaram sem
abastecimento por sofrerem sanções dos EUA
por causa do programa nuclear iraniano. Os
navios trouxeram ureia e levavam milho
para o Irão.
Em Agosto, o presidente Jair Bolsonaro
determinou a preparação de uma medida
provisória modificando a lei da TV paga no
país para atender a um pedido do presidente
dos EUA. Trump apoiou as candidaturas da
Argentina e Roménia na OCDE, deixando
o Brasil de lado, depois de desistir do tratamento especial e diferenciado na OMC Organização Mundial do Comércio. Eduardo
Bolsonaro encontrou-se com Donald Trump e
afirmou que Brasil e os EUA estão alinhados.
Acreditamos...
Não custa lembrar que o Brasil ampliou
a importação de etanol e trigo sem tarifa,

Regiões administrativas para serviço das regiões ou dos boys?
O Centralismo tem vivido à custa do empobrecimento das Regiões

SEM IGUAL

reivindicações americanas. Mas os EUA não
removeram as barreiras
sanitárias que impedem
a importação de carne
bovina, nem a protecção
do açúcar americano, outro pedido brasileiro.
E o Brasil votou pela primeira vez em 27
anos contra a resolução anual da ONU que
condena o embargo económico americano
a Cuba.
Alguém precisa lembrar o presidente
que o Brasil é uma nação soberana, a nona
maior economia do globo (sim, o planeta é
um geoide, não é plano), com PIB de 1,85
triliões de dólares. É preciso respeitar-nos
primeiramente e fazer-nos ser respeitados.
Tenho a certeza que é o que todos os brasileiros esperam do presidente.
Mário Eugénio Saturno
(cientecfan.blogspot.com) é Tecnologista
Sénior do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e congregado mariano.

Por António Justo
Correspondente da Alemanha

de visitas (Lisboa) para receber e deslumbrar
os seus amigos estrangeiros e ao mesmo tempo
encobrir misérias.
Uma política com responsabilidade para as
regiões preocupar-se-ia também com o interior
de Portugal e teria de transferir algumas instituições do Estado, centralizadas em Lisboa,
para regiões desfavorecidas.
No contexto político em que nos enconA oligarquia de Lisboa e o jornalismo da tramos e atendendo a vir a proposta de onde
capital não têm estado interessados em empe- vem, antes da reforma administrativa urgiria
a criação de uma sobretaxa de solidariedade
nharem-se pela casa toda que é Portugal.
Aos políticos tem-lhes bastado uma boa sala europeia e ao mesmo tempo um subsídio de

Uma reforma administrativa, no
contexto da mentalidade que domina os nossos governantes, seria
também ela mais uma medida de
abuso no sentido de açaimar o
Estado português aos interesses
de alguns!

solidariedade fiscal em
relação às regiões portuguesas depauperadas; para
tal seria necessária uma reforma administrativa que
ultrapassasse um certo pensamento jacobino
europeu (2) que poderia vir depois.
Pelo que me é dado observar, uma reforma
administrativa, no contexto da mentalidade que
domina os nossos governantes, seria também
ela mais uma medida de abuso no sentido de
açaimar o Estado português aos interesses de
alguns!

Começou o tempo do advento
Com o advento começa a preparação para
as festas natalícias e com o primeiro Domingo
de Advento inicia-se também o novo ano
litúrgico.
O Natal inicia, para os cristãos, a época da
reconciliação de Deus com o mundo.
No breu da noite brilham já as luzes do
tempo de Natal.
Os supermercados, para nos adoçarem a boca
para o Natal, já começaram há mais tempo a
vender os bolos achocolatados da quadra; mas
para quem anda mais atento já notará nas pra-

O Advento convida à meditação/
oração e a reflectir nos pontos
altos do tempo: Natal, Páscoa,
tempos também de expectativa,
penitência e agradecimento.
teleiras de baixo os Coelhinhos de Páscoa… O
ritmo imposto pelo mundo moderno não suporta
pausas porque perturbam o consumo!!!
O cristão, pelo contrário, vive na tensão
litúrgica de esperança e paz. Por isso o ano

litúrgico não é contado por anos comuns, porque nele não se trata de substituir o velho pelo
novo; por isso, começa de novo o tempo velho
e novo, o tempo sempre presente.
O Advento convida à meditação/oração e
a reflectir nos pontos altos do tempo: Natal,
Páscoa, tempos também de expectativa, penitência e agradecimento.
Paulo dizia: “Chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está mais
perto de nós…”
O evangelista Lucas limita-se a dizer que,

tendo-se completado os dias de Maria dar à
luz, «teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura
(presépio), por não haver lugar para eles na
hospedaria» (2, 7).
O Papa Francisco explica muito bem o
Presépio na sua Carta Apostólica (1)
Um outro artigo em Pegadas do Tempo sobre
o Advento em nota (2)
António da Cunha Duarte Justo
Notas em “Pegadas do Tempo”,
https://antonio-justo.eu
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SAÚDE E CIÊNCIA

Um em cada seis trabalhadores apresenta
diagnóstico psiquiátrico — estudo
Um estudo sobre a importância da
promoção da saúde e bem-estar no
local de trabalho alinha Portugal com a
realidade mundial, em que um em cada
seis colaboradores apresenta diagnóstico
psiquiátrico, disse a coordenadora do
projecto.
Em curso entre 1 de Janeiro de 2019 e
1 de Janeiro de 2020, o estudo está a ser
elaborado no âmbito do programa ‘Mind
at work’ e uma primeira fase de avaliação
decorreu “na Câmara de Vila Verde, em
Braga, envolvendo 103 pessoas, do presidente à vereação, directores de serviços
e 40% dos colaboradores, escolhidos de
forma aleatória, e abrangendo todas as
categorias profissionais”, acrescentou
Filipa Palha.
Segundo a também docente no polo
do Porto da Universidade Católica
Portuguesa, onde foram apresentados os
resultados preliminares da implementação do programa, a conclusão tem por
base “os 28% de pessoas que afirmaram
ter passado ou estar a passar por um
problema de saúde mental”.
“Percebemos, com a evolução do
projecto, que algumas destas pessoas
confundiram o estar ansiosa com ter um
problema de ansiedade, razão pela qual
lhe atribuímos um valor mais ajustado
à realidade, passando de um em cada
quatro para um em cada seis”, explicou
Filipa Palha.
E prosseguiu: “este é um dado que não

é só português, mas geral. O que o nosso
estudo demonstra é que está alinhado
com a tendência mundial”.
Para sustentar a análise, a coordenadora acrescentou que os números
“estão dentro do expectável e do que
é a prevalência nacional”, em que os
“dados epidemiológicos dizem que 30%
da população tem problemas de saúde
mental” encontrando-se “alinhados com
os números internacionais”.
“Estes números apontam para a urgência de olhar para este problema no
local de trabalho”, alertou a responsável
do projecto.
O programa ‘Mind at work’ é co-financiado pela Direcção-Geral de Saúde
e pretende “desenvolver um modelo que
permita abordar as questões da saúde, da
doença mental e bem-estar no local de
trabalho”, acrescentou.
Assinalando que “a prevalência da
doença mental em Portugal é muito
elevada, e que os recursos e os serviços
disponíveis ficam muito aquém do necessário”, Filipa Palha lembrou que “os
dados epidemiológicos colocam Portugal
no segundo lugar entre os países com
maior prevalência de doença mental”.
No âmbito do programa decorreram
“vários ‘workshops’ para directores e
executivos da autarquia sobre liderança
e conciliação do trabalho com a família, gestão de pessoas e de conflitos”,
e cuja reflexão “permitirá perceber de

que forma poderá reflectir-se na prática
e implementar medidas promotoras da
saúde e bem-estar”, revelou.

de Controlo e Prevenção da
Doença norte-americano, que
nos Estados Unidos foram
identificados, desde Agosto,
2.290 casos de doença pulmonar grave, incluindo 47 óbitos,
associados ao uso de cigarros
electrónicos ou ‘vaping’ (vaporização de substâncias).
“Casos semelhantes estão

Hospital de Évora aumenta em 25% as cirurgias
e diminui em 19% as listas de espera
O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) aumentou
em 25% as cirurgias e diminuiu em 19% as listas de espera
na mesma especialidade, nos primeiros 10 meses deste ano,
em comparação com período homólogo de 2018.

Chefes de cirurgia de Faro recusam fazer urgências
a partir de 1 de Janeiro
Os chefes de equipa de Cirurgia do Hospital de Faro
informaram que estão indisponíveis para fazer urgências
a partir de 1 de Janeiro, mas a administração do centro
hospitalar diz que o serviço será garantido com médicos
externos.

Hospital de São João no Porto assina protocolo
para prevenir ‘burnout’ ou depressão

Autoconhecimento e empatia, gestão
de conflitos e relações interpessoais
e o curso “Ouvir o que não é dito –
primeiros socorros na doença mental”
foram também abordados em contexto
de ‘workshops’, estes destinados aos
directores e colaboradores, no sentido de
os ajudar “a identificar sinais e sintomas
de saúde mental e um conjunto de competências que lhes permita pedir ajuda para
si ou para alguém nessa necessidade”,
disse Filipa Palha.
Outros números do estudo dizem que
“37% dos colaboradores não considera a
depressão uma doença mental” e “59%
conhece alguém que sofre ou sofreu de
um problema de saúde mental”.

Direcção-Geral da Saúde desaconselha uso de
cigarros electrónicos devido a riscos para a saúde
A Direcção-Geral da Saúde
(DGS) desaconselhou o uso
de cigarros electrónicos, por
conterem nomeadamente
substâncias associadas a
lesões pulmonares, depois
de os Estados Unidos terem
reportado 47 casos mortais
ligados à utilização destes
dispositivos.

Breves da Saúde

ros electrónicos “devem estar
atentos e procurar um médico
imediatamente” se tiverem
tosse, falta de ar, dor no peito, febre, calafrios, náuseas,
vómitos, dor abdominal ou
diarreia, sintomas que “podem
desenvolver-se ao longo de alguns dias ou várias semanas”,
frisa a nota.
De acordo com a
Direcção-Geral da Saúde e

o Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e
nas Dependências, os adultos
que usam cigarros electrónicos para deixar de fumar
“não devem voltar a fumar”,
devendo antes procurar apoio
médico, consultas de cessação tabágica ou tratamentos
de substituição de nicotina
aprovados pelo regulador do
medicamento (Infarmed).

O Hospital de São João, no Porto, assinou na semana
passada um protocolo com a Ordem dos Psicólogos que
visa avaliar riscos como ‘burnout’ ou depressão que, em
2018, afectavam 67% dos mais de 330 funcionários com
“aptidão condicionada” para trabalhar.

Hospital S. José cria consulta pós-urgência
e põe ‘hospedeiros’ a ajudar utentes
O Hospital de São José, em Lisboa, criou uma consulta
pós-urgência que garante a observação de doentes em 24
a 72 horas, para evitar internamentos desnecessários e
reduzir o afluxo de utentes que são utilizadores frequentes
das urgências.

BRAGANÇA: ULS do Nordeste celebra SNS
com testemunhos de profissionais
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste
Transmontano está a celebrar os 40 anos do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) com uma exposição que retrata a evolução
na perspectiva dos diferentes profissionais que asseguram
os cuidados, informou aquela entidade.

Curso de Medicina na Católica chumbado pela
Agência de acreditação do ensino superior
A A3ES chumbou a abertura de um curso de Medicina
da Universidade Católica Portuguesa, mas a instituição
já apresentou recurso da decisão e entregou, entretanto,
nova proposta.

Relatório europeu mostra que Portugal deve
reforçar investimento na Saúde — ministra
A ministra Marta Temido afirmou que o recente relatório
europeu sobre a saúde mostra que o investimento no sector
em Portugal “tem de ser reforçado”, mas sublinhou que o
documento é “bom” para o país.

Hospitais ainda não garantem assistência
espiritual e religiosa a todas as crenças

Numa nota à imprensa, a
DGS e o Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos
e nas Dependências (SICAD)
desaconselham, em particular,
o uso de cigarros electrónicos
que têm líquidos que contêm
canabidiol e outros derivados
de canábis, acetato de vitamina E e o aromatizante diacetil,
substâncias que “parecem ser
associadas a lesões pulmonares” comunicadas por vários
países, como Estados Unidos,
Canadá, Filipinas, Bélgica e
Suécia.
A nota refere, citando os
dados mais recentes, de 21
de Novembro, do Centro

actualmente em investigação
no Canadá, nas Filipinas, na
Bélgica e na Suécia”, adiantam a DGS e o SICAD, assinalando que a “situação tem
vindo a ser discutida ao nível
da Comissão Europeia, em
termos de avaliação e gestão
de risco e eventuais medidas
a adoptar”.
A DGS e o SICAD avisam
que “não existem cigarros
electrónicos nem produtos
de tabaco seguros, nomeadamente tabaco aquecido”,
pois “apresentam riscos para
a saúde e não devem ser consumidos”.
Os consumidores de cigar-

Os hospitais públicos ainda não garantem assistência
espiritual e religiosa a membros de todas as crenças, apesar
de ser um direito contemplado na lei há 10 anos, afirmou
o presidente da Coordenação Nacional das Capelanias
Hospitalares. “Há muito que fazer para a integração das
diferentes religiões em todos os hospitais”, disse o padre
Fernando Sampaio, na conferência “(Cuidados de) Saúde
e Espiritualidade, que decorreu em Lisboa, promovida pelo
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN),
pelo Grupo de Trabalho Religiões-Saúde (GTIR) e pela
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
O padre Fernando Sampaio, capelão do Hospital de Santa
Maria, adiantou que, apesar de alguns hospitais já integrarem todas as crenças, ainda “é residual”. O decreto-lei que
regulamenta a Assistência Espiritual e Religiosa no Serviço
Nacional de Saúde (SNS) “abriu um novo paradigma de
atenção aos doentes nas suas necessidades espirituais, na sua
própria fé, porque tem em conta a diversidade das crenças”.
Mas, apesar da regulamentação que contempla a universalidade das crenças ao nível da assistência espiritual
religiosa nos hospitais no Serviço Nacional de Saúde, isso
não está realizado”, lamentou.

A Igreja católica está presente nos hospitais, mas é
necessário que “todos os doentes tenham a possibilidade
de ter atempadamente a assistência espiritual religiosa que
necessita”, sendo preciso encontrar formas para que isso
aconteça, defendeu.
O responsável pelas capelanias hospitalares explicou
que existe o serviço de assistência hospitalar religiosa,
mas é necessário que este integre outras religiões, outras
comunidades religiosas. Mas é preciso perceber como essa
integração pode ser feita, porque ao nível da lei, não está
regulamentada a nomeação dos capelães católicos, sendo
às vezes muito difícil a sua substituição, bem como a acreditação de líderes de outras religiões.
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Reportagem:

‘Sr. Dinis’ sonha voltar para Portugal mas com o
coração dividido após 57 anos de Guiné-Bissau
Vera Magarreiro (Texto)
André Kosters (Foto)

“Cheguei a ter os dois
empregos, trabalhava na
Administração do Porto de
João Dinis chegou à Guiné- noite e na escola de condução
Bissau em 1963 para combater de dia”, conta.
na guerra colonial e nunca
mais voltou. Hoje diz que
quer regressar a Portugal,
mas com o coração dividido
porque “57 anos de Guiné não
se esquecem com facilidade”.
Este português, prestes a
fazer 78 anos, recebe a Lusa
no seu restaurante, numa das
principais avenidas de Bafatá,
na zona leste da Guiné-Bissau,
a cerca de 140 quilómetros da
capital, e para onde mudou o
negócio há dez anos.
Sobre os tempos da guerra
O ‘Sr. Dinis’, como é conhe- colonial, o português explica
cido, não apenas em Bafatá, que pertencia ao Batalhão 313,
mas também em Bissau, companhia 49, instalada em
justifica a mudança com a Cacine, na região de Tombali,
necessidade de dinamizar o no sul. Mais tarde juntou-se
negócio porque a zona onde ao “pelotão de cavalaria, que
tinha o restaurante “começou tinha a missão de abrir as
a ficar degradada”, “sem mo- estradas”, num percurso que
vimento” e “ninguém lá ia”. implicava abrir caminho por
Com uma vida dedicada aos vários locais e que “levou 13
negócios, João Dinis explica meses a percorrer”.
que começou por comprar uma
Questionado por que deciescola de condução em Bafatá, diu ficar na Guiné-Bissau deno início de 1968.
pois da independência, o porAntes, trabalhou em Bissau, tuguês oriundo de Alvorninha,
primeiro como funcionário Caldas da Rainha, diz que foi
da Administração do Porto desafiado por um amigo, “o
e depois como instrutor de Augusto”, quando faltava um
condução.
dia para acabarem a comissão

de serviço e voltarem para
Portugal.
“Ainda lhe disse ‘estás
maluco? Agora que falta um
dia’, mas depois palavra foi

palavra, conversa foi conversa
e decidimos ficar na Guiné,
mas com o objectivo de ir
para França, que seria mais
fácil”, conta, lembrando, no
entanto, que “esse plano nunca
foi concluído”.
Na altura, João Dinis
era solteiro. Só casou em
1971, quando foi de férias a
Portugal. A sua companheira
desde então, Célia, de 65
anos, é a responsável pela
cozinha do restaurante Ponto
de Encontro, assim chamado
por inspiração no nome de um
programa da SIC.
O português explica que
estava em Lisboa quando viu
nesse programa “uma menina

da Guiné à procura do pai,
que queria conhecer” e “que
conseguiu encontrar ao fim de
tantos anos”. Comovido com
a “história bonita” da jovem
guineense, decidiu dar ao restaurante o nome do programa.
João Dinis e a mulher tiveram um outro restaurante em
Gabu, a 190 quilómetros de
Bissau, onde viveram entre
1972 e 1976.
Agora em Bafatá, são “os
petiscos”, que incluem pratos
guineenses como a galinha cafriela, que atraem os clientes,
sobretudo estrangeiros “que
trabalham em projectos ou em
ONG”, a maioria portugueses
e franceses.
“Cá não é fácil aparecer
uma pessoa da Guiné que
venha almoçar ou jantar com
a família”, lamenta.
Os clientes que tem “vão
dando para as despesas”, mas,
queixa-se, só de electricidade
paga 130.000 francos CFA
(quase 200 euros) por mês.
“É muito caro, mas é preciso
manter o negócio”, diz.
Sobre quantos portugueses
vivem em Bafatá, diz que “não
são mais dos que quatro ou
cinco” mesmo a morar ali.
Os outros, vão “trabalhar nos
projectos e depois vão”.
Segundo dados do gabinete da secretária de Estado
das Comunidades, vivem na
Guiné-Bissau cerca de 2.500
portugueses, embora alguns
dividam a sua vida entre o
país e Portugal e outros países
europeus.
Quem entra no restaurante
do ‘Sr. Dinis’ facilmente
percebe a ligação a Portugal,
porque basta chegar ao balcão
para ver a bandeira, pendurada
no centro da parede.
Dos tempos passados na
Guiné-Bissau, o que recorda
com mais tristeza é a morte
do filho, aos 25 anos, por
falta de assistência médica
adequada. Foi há seis anos e
a morte aconteceu na viagem
de avião quando o filho estava
a ser transferido para receber
tratamento em Portugal.
Depois deste episódio,
lembra, as outras duas filhas,
mais velhas e a residirem em
Portugal, garantiram-lhe que
nunca mais voltam “a meter os
pés na Guiné-Bissau”.
João Dinis percebe, mas
mostra-se triste por não ter
ninguém que dê continuidade
aos negócios que tem há décadas na Guiné-Bissau.
Sobre o seu regresso ao país
onde nasceu, hesita, ri-se, mas
responde: “É o meu sonho”.
“É certo que ainda estou
um bocadinho preso à Guiné,
atendendo ao negócio que
tenho cá”, diz, para logo depois dar conta do sentimento
de coração dividido entre os
dois países: “São 57 anos de
Guiné, que não se esquecem
com facilidade”.

Empresária luso-descendente recebe
insígnia da Ordem de
Mérito em França
A luso-descendente Eugénie Nurit recebeu a Insígnia
de Cavaleiro da Ordem de Mérito de França devido ao
trabalho de quase 30 anos no mercado de Rungis, o maior
de produtos frescos do mundo, nos arredores de Paris.
Chegada há 26 anos a Rungis, quando procurava um
trabalho para ajudar a família, Eugénie Nurit construiu em
parceria com um sócio a empresa Star Terre que factura
mais de 12 milhões de euros por ano e se tornou uma
referência na distribuição de produtos biológicos vindos
de pequenos produtores franceses.
Esta luso-descendente foi distinguida na quarta-feira com a Insígnia de Cavaleiro da Ordem de Mérito
de França, numa cerimónia que aconteceu na torre de
Rungis, com vista para os quilómetros de armazéns que
constituem este mundo à parte, com a presença da sua
família, mas também de Dominique Batani, director do
mercado de Rungis.

Para Eugénie Nurit, este foi um momento de “reconhecimento”: “Os meus pais chegaram a França sem saber
falar francês, fizeram o seu trabalho como todos os portugueses aqui, portanto esta medalha é um reconhecimento
de que os portugueses em França podem desenvolver as
suas actividades. Esta medalha é o meu graal”.
Agora, e depois de terminar a sua participação nesta
empresa, Eugénie quer virar-se para Portugal.
“Estou a fazer uma empresa nova, dei 26 anos à França
e aos produtores biológicos franceses, e agora quero fazer
uma página nova, mas com os produtores portugueses.
Já tenho dois encontros para a semana em Portugal para
saber o que eles precisam porque aqui no mercado de
Rungis não há muitos produtos biológicos portugueses”,
indicou a empresária, em declarações à agência Lusa.
Eugénie Nurit espera estabelecer a sua nova empresa
nos próximos quatro a seis meses e, pelo caminho, dar a
conhecer em França os produtos biológicos portugueses
com uma marca visível em terras gaulesas.
A distinção que recebeu na quarta-feira, segundo
Pierres Flottes, presidente da Ordem Nacional do Mérito
da região de Essonne, representa também um sucesso num
mundo dominado por homens. “A Eugénie representa
um sucesso colossal num mundo que é especialmente
masculino, respeitando sempre os homens e as mulheres”,
disse Flottes durante a cerimónia.
O tema da paridade é também algo essencial no percurso desta luso-descendente e que ela pensa continuar
a desenvolver.
“Quero criar uma associação para ajudar as mulheres a
fazerem as suas empresas. Primeiro as mulheres lusófonas
em França e depois quero ver se posso duplicar isso em
Portugal e nos outros países de língua portuguesa. Hoje
temos paridade, mas dar paridade e não dar os instrumentos para que as mulheres a saibam usar não vale nada”,
concluiu a luso-descendente.
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Convívio e concerto natalício marcam 45 anos
da Banda do Sagrado Coração de Jesus
Por João Vicente
A comemorar 45 anos de actividade, a Banda do Sagrado
Coração de Jesus (BSCJ), da paróquia torontina de Santa
Helena, celebrou a efeméride na noite de sábado (7) no salão
do Europa Convention Centre, em Mississauga, com um
concerto de Natal e convívio entre elementos da filarmónica
e seus familiares.
É difícil assistir a este evento anual sem apreciar o leque
de idades dos elementos que constituem esta orquestra
luso-canadiana: desde os fundadores, que rondam ou já ultrapassaram a idade da reforma, aos jovens prestes a entrar
na adolescência, sem esquecer as muitas crianças que nela
se integram – a mais nova das quais, filho do maestro Sandro
Melo, o pequenino Santiago, tem apenas quatro meses.

À primeira vista, esta diversidade de gerações aponta
para uma quase garantia de longevidade, mas há quem note
com alarme que as filarmónicas, em geral, estão a entrar
num período difícil devido receberem menos convites para
actuações.
Apesar disso, a BSCJ tem continuado a investir na compra
de instrumentos e recentemente renovou todas as fardas dos

músicos, sempre a apostar no futuro.
O convívio natalício deste ano teve um ambiente mais
familiar, sem longos discursos, o que proporcionou um agradável e alegre serão onde a música reinou e vários momentos
houve que fizeram destacar o talento e o empenho destes
músicos voluntários.

A mestre-de-cerimónias foi a vice-presidente da BSCJ,
Sónia Cabral, que também acumula funções no comité de
juventude, juntando-se-lhe em palco o actual presidente,
o italiano John Scida, para dar as boas-vindas e dirigir
algumas palavras ao público – não só em inglês como em
português.
Viria a observar-se também um minuto de silêncio, em
memória de Francisco Costa, ex-elemento da banda falecido
semana e meia antes deste aniversário, e de todos os antigos
membros ou familiares que faleceram no último ano.
Coube à jovem Sienna Pereira proferir a oração de graças
antes da refeição e no final do jantar – e após a exibição de
um vídeo que recordou alguns dos principais acontecimentos
vividos pelos elementos da banda desde o último aniversário
– foi altura da filarmónica tomar o seu lugar no centro do
salão e dar início à sua actuação.

Além de música tradicional, o maestro Sandro Melo tem
vindo a introduzir no repertório da BSCJ uma selecção de
músicas contemporâneas e o público mostrou apreciar os
medleys de temas das bandas Queen e Coldplay, lindamente
interpretados.
O ex-maestro Miguel Domingos, actualmente designado
como embaixador da BSCJ e já de volta ao activo, após se ter
debatido com graves problemas de saúde, tem limitado a sua
intervenção ao clarinete e a ajudar na escola de música.
Contudo, e uma vez que já antes dava largas à sua voz de
tenor, continua também a aprimorar essa faceta pelo que um dos
momentos altos dessa noite foi a sua interpretação do clássico
“Granada”, acompanhado musicalmente pela BSCJ.

Pouco depois começavam então a escutar-se os temas
natalícios, pelo que não tardaria a que o próprio Pai Natal
surgisse, para gáudio da pequenada que se reuniu em seu
redor e o seguiu até ao átrio, como se do Flautista de Hamelin
se tratasse.
Ali se foram distribuindo presentes a todas as crianças,
concluindo a noite com mais algumas canções na voz de
Miguel Domingos e ainda música para dançar, a cargo do
DJ New Edition Entertainment.
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Incêndios: Rebanho de cabras ajuda casal a refazer a vida após fogos de 2017
Por Casimiro Simões (texto) e Paulo Novais (fotos)
Agência Lusa
Um casal atingido pelos incêndios de 2017 pastoreia agora
uma centena de cabras, na Serra do Açor, e espera que novos
rebanhos venham reforçar a aposta numa economia do interior
ambientalmente sustentável.

Abordoado a um pequeno sacho, Luís Fontinha, de 40 anos,
sobe e desce os urzais do Rabadão, no concelho de Góis, na
extremidade oeste da Serra do Açor, e procura que os cerca
de 100 caprinos, incluindo três machos, não se dispersem
muito pelas encostas.
As fêmeas estão maioritariamente em fase de gestação,
o que permitirá pelo menos
duplicar o número de efectivos
que o pastor e a sua companheira, Anabela Martins, de 51
anos, albergam em instalações
outrora construídas pelos
Serviços Florestais.
Ao abrigo de protocolos
com o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas
(ICNF) e os compartes dos
baldios, recolhem os animais
nos antigos currais e têm a
possibilidade de os apascentar
nos matos em redor.
Há um ano, na sequência
dos fogos de 15 de Outubro
de 2017, apresentaram uma
candidatura a um programa
do ICNF de apoio financeiro
a projectos na área da silvopastorícia.
Na sua deambulação, em busca de alimentos variados que
abundam na Serra do Açor, os animais fazem o papel de “cabras sapadoras”, dando um contributo para reduzir o material
combustível e minimizar a ameaça dos incêndios.
“O processo foi longo. Ainda não recebemos nada, mas

também tomámos a iniciativa
um pouco por nossa conta e
risco”, conta Luís Fontinha
à agência Lusa, enquanto
abre um sulco com ajuda do
sacho, a fim de encaminhar as
próximas águas pluviais para
a berma.
O plano contratualizado
com o ICNF tem uma duração de cinco anos, cabendo à
empresa familiar do Rabadão
(palavra de origem árabe,
‘rabb ad-dan’, que identifica o
dono de pequenos ruminantes)
uma compensação pecuniária
pela sua actividade de limpeza
da floresta, tendo em conta a
área intervencionada e o tipo
de vegetação predominante.
A uma pergunta sobre a
determinação com que se lançou no projecto do rebanho,
com vista a uma posterior comercialização de cabritos, queijo
e bens alimentares inovadores, como um ansiado iogurte à
base de leite de cabra, eventualmente enriquecido com mel,
castanha ou medronho, entre outros produtos endógenos, o
pastor deixa escapar uma sonora gargalhada.

“Coragem ou estupidez, mas o futuro o dirá. Por razões
familiares, era uma ideia antiga voltar a fazer este tipo de
trabalho”, assume Luís Fontinha, num dia em que Anabela
está ocupada com outras tarefas na exploração.
Há dois anos, a habitação do casal, na povoação de Outeiro,
não foi afectada pelo incêndio que varreu as florestas de Góis,

no distrito de Coimbra, e de outros municípios da região
Centro.
“Mas acabei por perder o meu armazém com todo o equipamento”, recorda o agora pastor, que antes trabalhava na
reparação de casas e outros imóveis, compradas sobretudo
por famílias estrangeiras.
Devido aos fogos, as “quintas remotas” e edifícios por si
reconstruídos nos últimos anos “desapareceram outra vez”.
Luís Fontinha, que tem formação em gestão hoteleira e
aprendeu na infância os segredos da caprinicultura com um
avô transmontano, teve mesmo de pensar noutra ocupação,
para si e para a mulher, que já tinha experiência no sector,
especialmente na produção artesanal de queijo.
Nos próximos meses, os donos esperam um acréscimo
importante do número de cabras, já que as fêmeas podem
parir de um a dois filhotes pelo menos.
“É uma ideia gira, mas precisa de ganhar escala para fazer
a diferença a vários níveis”, segundo o antigo construtor, que
também labutou vários anos na área tecnológica, no Reino
Unido.
O casal espera que outros pastores se juntem a eles na Serra
do Açor, onde existem 60 mil hectares de flora diversa.
Para Luís Fontinha, “era interessante virem mais pessoas
para esta actividade” e depois criarem uma cooperativa que
pudesse fabricar e escoar o queijo e outros laticínios dos
diferentes produtores.
“É preciso tornar isto maior, com uma escala que tenha
algum impacto”, sublinha.
Conhecendo bem a magreza dos solos, a falta de emprego
e o êxodo secular dos povos da região, o casal Luís e Anabela
está determinado a prosseguir em novos moldes o trabalho
dos ancestrais.
Na Serra do Açor, só a união faz a força.
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Macau/20 Anos:

Manter o português como língua oficial foi difícil - Embaixador
Por Ana Henriques
Agência Lusa
A questão “mais sensível” na conclusão das negociações
entre Portugal e a China sobre a transferência da administração
de Macau foi a regulamentação oficial das duas línguas, disse
à Lusa o embaixador António Santana Carlos, que liderou o
processo.

“Os chineses sabem muito bem o que querem e para alterarem uma decisão é extremamente complicado, porque há
vários centros de decisão: no partido, no governo, e muitas
vezes na presidência”, afirmou.
Em entrevista à Lusa, em Lisboa, o diplomata jubilado
recordou as 39 viagens que fez para Macau durante os três
anos e meio em que chefiou o Grupo de Ligação Conjunto
(GLC) em representação de Portugal, a partir de 1996.
“Tenho um razoável conhecimento da maneira de ser dos
nossos amigos chineses, não só porque vivi intensamente o
final do processo de transição, como depois estive quatro anos
em Pequim”, referiu.
Actualmente conselheiro diplomático na Câmara Municipal
de Lisboa, Santana Carlos considerou que, apesar das dificuldades, os objectivos foram cumpridos, no processo de
transição.
“Como é habitual, aqueles assuntos mais complicados
ficam, normalmente para o fim”, reconheceu, referindo-se

à insistência da parte portuguesa para que o português e o
mandarim ficassem ambos consagrados como línguas oficiais,
por forma a assim vigorarem na Assembleia Legislativa, na
administração e nos tribunais.
A medida, defendeu, foi “muito importante para a defesa
da língua portuguesa”, uma premissa “fundamental”.
Este foi o assunto “mais sensível” que teve em mãos, dada
a oposição da China: “Foi um processo difícil”.
Preferindo valorizar o resultado final, o embaixador admitiu
que foi necessária “alguma combatividade” e que a discordância entre as partes levou à suspensão de uma reunião plenária
do GLC, devido à falta de acordo quanto à agenda.
“A China opunha-se à regulamentação oficial das duas línguas. Nós queríamos incluir esse ponto na agenda para começar
a ser debatido e a China não tinha instruções e, portanto, dizia
que não ou, pura e simplesmente – que é uma boa maneira
que os chineses têm de manifestar uma opinião negativa – não
respondia e o assunto ficava pendurado ”, lembrou.
“Não foi fácil de conseguir, foi preciso insistirmos muito
e mantermos uma coerência ao longo de todo esse processo”,
sublinhou, considerando positivo o resultado, já que mais tarde
viria a ser criado o Fórum Macau, uma plataforma que acabou
por ligar a China aos países de expressão portuguesa.
António Santana Carlos deparou-se com a diferença de
culturas e de regimes. “Nós, ocidentais, por vezes temos
consultas duplas Governo – Presidência, mas não com essa
linha tradicional que é o partido”.
Na China, prosseguiu, o partido “pronuncia-se sobre tudo.
Sobre tudo o que é importante. E é preciso conciliar esses três
centros de decisão no processo. Portanto, houve alguns assuntos
que demoraram um pouco mais de tempo a resolver”.
Para Portugal, era importante “preservar a identidade e a
singularidade” de Macau para que não fosse “absorvido de
uma forma total e rápida” pela China. “Era fácil! Macau não
é um território muito grande. Esses assuntos foram, talvez os
de mais difícil resolução”, constatou.
Apesar de já não ter acompanhado o processo, o diplomata
destacou também a construção do aeroporto de Macau como
um passo importante para “dar uma maior autonomia” ao
território administrado por Portugal até Dezembro de 1999.
“Esse foi um dossiê importante, já estava resolvido quando
cheguei a Macau”, declarou.

Mais de 160 anos de história do Algarve
disponíveis em hemeroteca digital
A Hemeroteca Digital do
Algarve, que disponibiliza milhares de páginas de
revistas e jornais algarvios
publicados entre 1810 e 1974,
foi domingo (8) apresentada
ao público em Querença, no
concelho de Loulé.
“Temos finalmente disponível a plataforma que reúne,
num único ponto de acesso,
todas as publicações do
Algarve [naquele período]”,
afirmou à Lusa Patrícia de
Jesus Palma, coordenadora
do projecto.
O carregamento das 300
mil imagens de 400 títulos
“ainda está a decorrer”, com
algumas a serem transferidas
da Biblioteca Nacional para
os serviços de informática,
mas já é possível consultar
publicações em hemeroteca.
ualg.pt.
O registo digital é feito em
ficheiro PDF, permitindo não
só uma reprodução mais fiável
e com melhor qualidade dos
exemplares, mas também uma
pesquisa por palavra, o que
torna mais prática a procura
por “assunto, acontecimento
ou personalidades”.
Os direitos de autor limitaram agora a disponibilização
na internet das publicações

até ao ano de 1949, mas será
possível consultar todo o conteúdo, num circuito próprio,
na Biblioteca da Universidade
do Algarve.
O restante espólio já digitalizado “será libertado” ano
após ano na internet, permitindo a sua consulta em qualquer
parte do mundo.

Algarve.
Este registo é considerado
de vital importância para o
estudo da história da região, já
que reúne num só local publicações que estavam dispersas
“um pouco por todo o país”,
afirmou à Lusa Salomé Horta,
coordenadora executiva do
projecto.

“Em 2020 passará a ser disponível todo o ano de 1950”,
destacou a investigadora.
Os constrangimentos financeiros limitaram a digitalização de mais publicações, mas,
sendo um projecto comunitário e colaborativo, “não está
fechado” e em qualquer altura
quem tiver em sua posse um
exemplar ainda não registado
na plataforma pode contactar
a equipa da Universidade do

“Estes jornais contam a
história da região e, muitas
vezes, os acontecimentos só
se conseguem recuperar e
reconstituir a partir das leituras da imprensa da altura,
porque não há bibliografia que
permita aos investigadores
chegarem a essa informação”,
afirmou a também coordenadora técnica da biblioteca da
academia.
Muitos destes jornais estão

em “grande estado de degradação”, o que dificultava o
seu acesso e manuseamento,
mas a hemeroteca permite
preservar um património
que “rapidamente se podia
perder”, realçou.
O financiamento para este
projecto foi obtido ao abrigo
do Orçamento Participativo de
Portugal de 2017, numa ideia
original Fundação Manuel
Viegas Guerreiro, mas ainda
assim “não permitiu digitalizar” todas as publicações
até 2019.
Na proposta, a fundação
justificava a importância do
projecto com o facto de a
região possuir centenas de
títulos de publicações periódicas de âmbito público,
desportivo, turístico, religioso, de associações de classe
e de feição comercial que
“registam cerca de 180 anos
da história do Algarve”.
A apresentação da
Hemeroteca Digital do
Algarve contou com a presença da secretária de Estado da
Inovação e da Modernização
Administrativa, Maria de
Fátima Fonseca, e da secretária de Estado Adjunta e do
Património Cultural, Ângela
Ferreira.

Questionado sobre o cumprimento das bases que ditaram
o acordo entre Portugal e a China fez um balanço positivo,
com uma ressalva: “É claro que Macau não tem uma lei da
greve, mas com a administração portuguesa essa lei também
não existia”.
Portugal conseguiu também que não vigorasse a pena de
morte em Macau e que as forças militares chinesas não entrassem no território logo à meia-noite do dia 20 de Dezembro
de 1999, mas no dia seguinte.
“Entraram oito horas depois, mas a transição foi completamente civil. Como não existiam forças militares em Macau,
esse foi o nosso argumento para não ser uma coisa simultânea,
com o final do processo de transição”, relatou.

Mariza dedica novo disco
a Amália Rodrigues
A cantora Mariza anunciou que o seu novo disco, a editar
no próximo ano, é uma homenagem a Amália Rodrigues
(1920-1999), e será, inteiramente, preenchido por reportório amaliano.

As gravações do novo álbum começam no início do
próximo ano, e decorrerão entre Lisboa e Rio de Janeiro,
cidade onde Amália cantou e fez as primeiras gravações
discográficas.
A produção estará a cargo de Jaques Morelenbaum, responsável também pelos arranjos e direcção de orquestra. O
músico brasileiro foi o produtor do disco triplo-platinado
“Transparente” e acompanhou Mariza em vários espectáculos, nomeadamente no Royal Albert Hall, em Londres,
e no concerto realizado nos jardins da Torre em Belém, em
Lisboa, que deu origem ao CD “Concerto em Lisboa”.
Mariza, desde o seu primeiro álbum “Fado em mim”
(2001), em que gravou um poema de Amália, “Ò Gente
da Minha Terra”, tem gravado temas criados pela fadista,
como “Maria Lisboa”, “Primavera”, ”Oiça lá ó Senhor
Vinho”, “É ou não É”, “Há Palavras que nos Beijam” ou
“Estranha Forma de Vida”.
Referindo-se ao próximo álbum, Mariza afirma: “Este
é um disco que idealizava há já algum tempo. Amália está
presente nas nossas vidas. É uma inspiração maior, não
só para mim, mas para tantos artistas portugueses e ainda
muitos outros internacionais, assim como para todos os
portugueses. Como diria o grande António Variações:
‘Todos nós temos Amália na voz’. No ano em que completo
duas décadas de carreira sinto que esta é a melhor forma
de homenagear e agradecer todo o legado e inspiração que
nos deixou”.
Em declarações à agência Lusa, em 2016, Mariza realçou
o “muito bom gosto de Amália na escolha de repertório”,
que considerou ser quase impossível de não recriar.
O novo trabalho de Mariza, previsto para 2020, sucederá
ao disco homónimo que “se mantém há mais de 80 semanas
no Top Nacional de vendas, que liderou várias semanas”,
segundo a Warner Music.
O álbum “Mariza”, no qual gravou “Oração”, um poema
de sua autoria, foi eleito o melhor disco de World Music
da Europa pela revista britânica “Songlines” e contou com
uma nomeação aos Grammys Latinos.
Mariza tem coleccionado distinções e galardões um
pouco por todo o mundo e foi recentemente distinguida
com o título de Mestre da Música Mediterrânea, pela
Universidade Berklee College of Music, de Boston, nos
Estados Unidos.
Mariza recebeu já o Prémio BBC Radio 3, na categoria
de Melhor Artista da Europa de World Music, o prémio da
crítica alemã, Deutscheschalplatten Kritik (2003), assim
como o European Border Breakers Award (2004), o Prémio
Amália Internacional (2005) e a Medalha de Vermeil, da
Sociedade de Artes Ciências e Letras de França (2008).

12 | 10 de Dezembro de 2019
QUALIDADE

actualidade

Associação no Canadá pretende ‘tirar da
solidão’ ex-combatentes da guerra colonial
Uma associação de excombatentes da guerra colonial no Canadá pretende “tirar
da solidão os seus associados”
e vai “criar um centro de
dia”, disse segunda-feira (9)
à agência Lusa uma fonte da
instituição.
“O grande problema que
está a afectar os nossos associados é a solidão que está
a ser muito grande para determinados ex-combatentes
e membros da nossa liga”,
lamentou Armando Branco,
de 74 anos, o presidente da
Associação do Ontário dos
Ex-Combatentes do Ultramar
- Núcleo de Toronto.
O dirigente está de partida
para Portugal, onde até ao dia
15 de Janeiro tem agendadas
reuniões com responsáveis de
organizações semelhantes.
Armando Branco justificou
que os filhos “já não têm muito tempo para despender com
os pais”, que então “passam
grande parte do tempo sozinhos em casa”.
O objectivo da institui-

ção criada há 18 anos é de
“melhorar o fim de vida dos
ex-combatentes”, dando-lhes
condições para que “tenham
mais assistência e apoio
social”.

aos nossos membros”, disse
Armando Branco.
O centro de dia, numa
parceria com a Casa das
Beiras de Toronto, localizada
no número 34 da Caledonia

Imagem de arquivo

“Queremos aproveitar as
associações portuguesas de
Toronto que já dispõem de cozinha e de infraestruturas. Ao
mesmo tempo estamos a ajudar a associação com a venda
das refeições diárias, aqueles
que estão lá presentes, e desta
forma proporcionar convívio

Road, deverá entrar em funcionamento no próximo ano,
numa data a definir, entre as
09:00 e as 17:00.
Este ano um dos sindicatos
da construção, a Liuna Local
183, atribuiu à Associação do
Ontário dos Ex-Combatentes
do Ultramar uma viatura que

vai ficar “operacional em
2020 para o transporte dos
associados com mobilidade
reduzida no acesso aos hospitais e médicos”.
O dia de aniversário da associação, 4 de Abril de 2020,
é uma data ambiciosa para o
dirigente, esperando que o
número de associados atinja
os mil com uma quota anual
de 30 dólares canadianos
(20 euros), uma verba que
vai permitir a realização de
diversas actividades.
Nesse sentido, o responsável apelou ainda ao
governo português o apoio
financeiro a “projectos que
se dediquem ao bem-estar
dos ex-combatentes”.
Já na próxima Primavera
e Verão está prevista a organização de uma excursão
mensal a vários pontos do
Ontário, destinada aos associados.
Calcula-se que existam
no Ontário cerca de 20 mil
ex-combatentes do Ultramar,
segundo a associação.

SEM IGUAL

Cinquenta toneladas de lenha
mantêm fogueira em convívio
de Natal em Viana do Castelo
Mais de 50 toneladas de lenha vão manter acesa, durante
cinco dias, a fogueira de Natal num largo comum a três
freguesias de Viana do Castelo, para promover o convívio
natalício das populações do Vale do Neiva.
“Entre lenha e cepos conseguimos reunir 50 toneladas para a edição 2019 da fogueira de Natal. As árvores
abatidas resultam de corte selectivo, árvores que estavam
doentes ou que estavam a impedir o crescimento de outras”, disse segunda-feira (9) à agência Lusa, o porta-voz
do grupo Lenhadores do Largo, que organiza o convívio,
Joel Monteiro.

Imagem de arquivo

Joel Monteiro, do movimento cívico que organiza a fogueira de Natal no largo das Neves, comum às freguesias de
Barroselas, Mujães e Vila de Punhe, adiantou que “na época
própria serão plantadas mais de uma centena de árvores”
na zona onde agora foi realizado o corte selectivo.
Além daquela plantação, o grupo Lenhadores do Largo
“vai oferecer à comissão de baldios de Carvoeiro 120 pés
de azevinho”.
Além da vertente “ambiental e de sustentabilidade”,
a fogueira de Natal do Largo das Neves, iniciada há três
anos por um grupo de cidadãos do Vale do Neiva, pretende
promover o convívio próprio da época.
No dia 21 de Dezembro, a partir das 16:00, “dia e noite”
a fogueira de Natal “aquecerá as conversas entre conterrâneos, amigos, vizinhos”.
“Com o pretexto do calor e da luz do fogo conviverão,
confraternizando e reencontrando velhos amigos”, adianta
a organização.
A lenha, que começou a ser recolhida em Outubro, encheu
oito tractores e vai manter a fogueira do Largo das Neves
a arder entre os dias 21 e 25 de Dezembro.
“O fogo, que durante imensos séculos e milénios serviu
para proteger, guiar e reunir as pessoas e definir famílias,
comunidades e sociedades, será novamente um motivo
para a reunião, diálogo, convívio e reflexão numa quadra
festiva de encontros e reencontros”, sublinhou o grupo de
Lenhadores do Largo.
O largo das Neves, tem um “pedaço” das freguesias de
Barroselas, Mujães e Vila de Punhe. É naquele espaço que
foi construída, no início do século XVII, a Mesa dos Três
Abades, iniciativa dos párocos para assinalar o fim das
discórdias em relação aos limites das três freguesias.
Ao longo dos anos, e numa altura em que eram os
párocos quem mais ordenavam, a Mesa dos Três Abades
assumiu-se como uma espécie de fórum popular, já que era
ali que eram discutidos e tratados os assuntos de interesse
da comunidade, do foro eclesiástico e do civil.
Além da fogueira, “haverá animação e petiscos, entre
eles, chouriças feitas pelos próprios lenhadores”.
No recinto estará disponível o “novo mobiliário produzido pelo grupo com tábuas de madeira para proporcionar
conforto a todos os que participarem no convívio”.
“Os Lenhadores do Largo procuram através desta iniciativa contribuir para a dinamização, promoção e envolvência das três comunidades que se encontram no Largo
das Neves”, destaca o movimento cívico.

Think cysTic fibrosis can’T Touch you?
1 in 25 carries the
cystic fibrosis gene.

Are you the one?

To learn more and support cystic fibrosis research, visit

drowningontheinside.ca
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CPLP – LUSOFONIA

Empresários lusófonos querem CPLP
a liderar a economia em 20 anos
O presidente da Confederação
Empresarial da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (CE-CPLP) manifestou, no lançamento da sua delegação
açoriana, em Ponta Delgada, o desejo
de fazer da comunidade a maior força
económica nas próximas duas décadas.
“A nossa meta, nas próximas duas
décadas, é ser a comunidade líder no
planeta Terra na parte económica. Temos
condições para tal, desde recursos naturais, posição geoestratégica e geopolítica, temos as pessoas”, afirmou Salimo
Abdula na última sexta-feira.
O líder da Confederação Empresarial
da CPLP falava em Ponta Delgada,
no lançamento da delegação regional
açoriana do grupo, que será liderada por Luís Metello, e na assinatura
de protocolos de colaboração com a
Federação Agrícola dos Açores, Câmara
do Comércio e Indústria dos Açores,
Universidade dos Açores e Sociedade
para o Desenvolvimento Empresarial
dos Açores.

O presidente da confederação apontou
como sectores estratégicos o turismo,
fundamental para gerar emprego, a área
energética, em que se estima que, em
20 anos, a CPLP tenha um peso de 25 a
27% da produção mundial, e o posicionamento da CPLP como “um dos maiores
produtores de alimentos para o planeta”.
O secretário Regional Adjunto da
Presidência para os Assuntos Externos,
Rui Bettencourt, salientou na ocasião
que os sectores fortes dos Açores, como
a produção de lacticínios, de que a região assume cerca de 50% da produção
nacional, as pescas e o mar, com uma
zona económica exclusiva que repre-

senta 25% do mar da União Europeia,
ou emergentes, como o espaço.
“Estamos aqui a abrir um espaço de
cooperação novo, que é formidável, que é
gigantesco, e que nos traz imensas oportunidades”, considerou o governante.
Os Açores estão “habituados a uma
situação geoestratégica entre vários
mundos”, mas esta colaboração confere
à região uma nova dimensão geopolítica
e geoeconómica, referiu o responsável
pela tutela das relações externas.
Luís Metello, delegado regional da
CE-CPLP, empossado na sexta-feira,
explicou que o objectivo desta colaboração visa conseguir que a “porta que se
abre, se vá escancarar, sempre na mesma
lógica – o benefício de ambas as partes”.
A CE-CPLP foi fundada em 2004 e trabalha para promover “o desenvolvimento
e cooperação do empresariado” dos nove
países que compõem a CPLP: Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Angola antecipa
pagamento de dívida
ao Governo brasileiro

Parlamento são-tomense
aprova Orçamento e Grandes
Opções do Plano para 2020
O parlamento são-tomense aprovou o Orçamento Geral
do Estado (OGE) para 2020, avaliado em 159 milhões de
dólares (143 milhões de euros) e as Grandes Opções do
Plano (GOP) com 30 votos favor, 22 abstenções e sem
votos contra.
Os dois diplomas passaram com os 23 votos do
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe –
Partido Social Democrática (MLSTP-PSD), cinco da
coligação PCD -UDD-MDFM e dois votos do Movimento
de Cidadãos Independentes (MCI) de Caué. Vinte e dois
deputados da Acção Democrática Independente (ADI)
abstiveram-se e três estiveram ausentes durante a votação.
A aprovação dos dois documentos foi marcada por dois
dias de intensos debates, que incidiram particularmente
sobre as dívidas ocultas e sobre o empréstimo de 17 milhões de dólares (15 milhões de euros) feito pelo governo
do ex-Primeiro-ministro, Patrice Trovoada ao Fundo do
Koweit para a reabilitação e apetrechamento do principal
hospital do país, cujo paradeiro se desconhece.
Jorge Bom Jesus, o Primeiro-ministro que apresentou o
projecto de orçamento, defendeu uma “postura política de
maior realismo, humildade, trabalho arduamente honeste
e menos desconfiança uns dos outros”.
“Sou o primeiro a reconhecer que o governo trabalhou
muito, mas ficou aquém do cumprimento cabal do OGE de
2019. A equipa governativa será avaliada pelo desempenho
ou falta de empenho”, prometeu o governante.
Este primeiro ano da governação obrigou a uma acção
“à bombeiro para apagar fogos herdados, repescar importantes informações e projectos de estado ocultados, lidar
com novos desafios, mormente a compra de combustível
fora do mercado angolano e lançar as bases para o arranque e implementação de projectos estruturantes no OGE
de 2020”, explicou.
O Orçamento Geral do Estado para 2020 tem as receitas de capital distribuídas em 63 milhões de dólares
(56 milhões de euros) próprios, cerca de 70 milhões de
dólares (65 milhões de euros) e donativos e pouco mais
de oito milhões de dólares (6,5 milhões de euros) de
financiamento.

Angola concretizou na
passada terça-feira o pagamento integral da sua dívida
de 589 milhões de dólares (533
milhões de euros) que ainda
possuía com o Governo brasileiro, anunciou o Ministério
da Economia do país sul-americano.
O pagamento antecipou a
quitação de todos os contratos
de financiamento vigentes com
o Tesouro Nacional do Brasil
e com o Banco Nacional do
Desenvolvimento Económico
e Social (BNDES), que chegaram a somar cinco mil milhões
de dólares (4,5 mil milhões de
euros), e que poderiam ter sido
pagos até 2024.
O Ministério da Economia
declarou que, entre 2005 e
2017, o Brasil e Angola firmaram seis memorandos de
entendimento para ampliar as
exportações brasileiras, através do uso de contragarantias
em recursos de petróleo por
parte do Governo angolano.
O BNDES financiou 84
operações no país africano
que somaram 4,4 mil milhões
de dólares (cerca de quatro
mil milhões de euros), através da linha de crédito de

Financiamento de Máquinas
e Equipamentos (Finame).
Esses financiamentos foram garantidos pelo Estado,
através do Seguro de Crédito
à Exportação, que dá cobertura
em caso de riscos comerciais
ou políticos.

O Tesouro Nacional do
Brasil direccionou ainda 628,5
milhões de dólares (568 mil
milhões de euros) da linha
Programa de Financiamento
às Exportações — que tem o
Banco do Brasil como agente
financeiro—, para um total de
37 operações em Angola.
O saldo devedor quitado na
terça-feira por Angola dizia
respeito a 581 milhões de
dólares (525 milhões de euros)
das operações do BNDES, e
8,3 milhões de dólares (7,5
milhões de euros) das operações do Proex.

Guiné-Bissau/Eleições: Movimento de Salvação
do PRS declara apoio a Simões Pereira
O Movimento de Salvação do Partido de Renovação Social
(PRS) da Guiné-Bissau declarou o seu apoio à candidatura
de Domingos Simões Pereira à segunda volta das eleições
presidenciais, marcadas para 29 de Dezembro.
“O Movimento de Salvação em memória de Kumba Ialá,
após uma reflexão séria, tendo sempre como pressuposto o
desenvolvimento da Guiné-Bissau acima de tudo, decidiu
manifestar o seu total apoio ao candidato Domingos Simões
Pereira”, afirmou Ibraima Sori Djaló, antigo presidente do
parlamento guineense e um dos fundadores do PRS.

Cabo Verde considera
“inadmissível” vistos
impedirem estudantes de
se deslocarem na Lusofonia
O secretário de Estado para a Juventude de Cabo Verde,
Carlos Monteiro, considerou “inadmissível” que continue
a haver estudantes da lusofonia impedidos de se deslocar
para Portugal por atrasos nos vistos.
O governante participou, em Bragança, no encontro de
jovens cabo-verdianos a estudarem em Portugal, a quem
pediu que abracem esta causa e pressionem os políticos
a adoptar as soluções que já deviam ter sido encontradas
para o problema. “Porque não é admissível que à entrada
do ano 2020 continuemos a ter estudantes lusófonos com
vagas atribuídas por instituições de ensino lusófonas e que
não conseguem deslocar-se de um país para o outro para
ter a sua formação”, afirmou.

O presidente do IPB, Orlando Rodrigues, corroborou
que está à espera de “mais de 400 alunos internacionais”,
a maioria de países lusófonos como Cabo Verde que, quase
no final do primeiro semestre, ainda não conseguiram viajar
para Bragança.
O número equivale a “mais de metade” do total dos
vistos pedidos para o politécnico de Bragança com toda
a documentação confirmada e pagamento de taxas e da
primeira mensalidade das propinas.
“Na questão dos vistos continuamos com muitos problemas, apesar do novo regime especial para facilitar vistos
para estudantes, mas o que acontece na prática é que as
embaixadas, ou por problemas de recursos humanos ou
por procedimentos demorados, não têm cumprido essa
legislação e continuam a criar grandes entraves à concessão
dos vistos em tempo oportuno”, concretizou.
O ministro português do Ensino Superior, Manuel Heitor,
ouviu as queixas e respondeu que se trata de “questões muito
complexas porque foram detectados muitos casos de fraude
noutras zonas do país, como falsificação de documentos”.
O ministro garantiu que “o sistema está mobilizado,
a articulação quer das entidades ligada aos Negócios
Estrangeiros quer da Administração Interna têm feito um
esforço adicional para flexibilizar, mas os processos têm de
ser vistos e revistos porque houve fraudes no passado e têm
de ser identificados e eliminados aqueles que têm fraude”.
Portugal é o país com a maior comunidade de estudantes cabo-verdianos, segundo indicou Celecina Lima,
conselheira da Embaixada de Cabo Verde, que coordena
o departamento de estudantes. A embaixada estima que
o número ronda os “7.500” e está a recolher informação
junto dos estabelecimentos de ensino superior para poder
elaborar uma base de dados e saber ao certo quanto estudantes cabo-verdianos estão em Portugal.
Bragança é a terceira “ilha” de cabo-verdianos em
Portugal, a seguir a Lisboa e Porto, como diz Maribel Brito,
presidente do encontro que juntou algumas centenas de
estudantes na sexta-feira e sábado na cidade transmontana.

Numa declaração à imprensa, lida numa unidade hoteleira
em Bissau, Sori Djaló salientou que Domingos Simões
Pereira é uma personalidade com uma “conduta moral
exemplar, com uma autoridade académica e científica indiscutível e é reconhecido a nível nacional e internacional”.
“Chegou a hora de fazermos a escolha certa e Domingos
Simões Pereira será o Presidente da salvação de que a
Guiné-Bissau precisa”, afirmou.
Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano
para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, no
poder) vai disputar a segunda volta das eleições presidenciais com Umaro Sissoco Embaló, do Movimento para a
Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição).
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Breves do Desporto
Duarte Benavente sagra-se vice-campeão mundial
de Fórmula 2 de motonáutica
O português Duarte Benavente sagrou-se, no sábado,
vice-campeão mundial de Fórmula 2 de motonáutica, após
o último Grande Prémio da temporada, em Abu Dhabi, no
qual também terminou na segunda posição.

Ciclista Maria Martins quarta em omnium
na Taça do Mundo de pista em Cambridge
A ciclista portuguesa Maria Martins foi quarta classificada em omnium na Taça do Mundo de pista, em Cambridge,
na Nova Zelândia, prosseguindo a trajectória ascendente
no ‘ranking’ da qualificação olímpica.

Diana Durães 17.ª nos 400 metros livres
dos Europeus de piscina curta
Diana Durães conseguiu o melhor resultado português
do dia, na despedida da selecção portuguesa de natação
dos Europeus de piscina curta, em Glasgow, na Escócia,
ao ser 17.ª nos 400 metros livres.

Europeus crosse:

Uma equipa feminina que se superou
e a promessa da nova geração
Portugal aproveitou bem a atribuição dos Europeus de
Há um ano, em Tilburgo, Portugal não teve qualquer
crosse, que decorreram no Parque da Bela Vista, em Lisboa, ponto e há dois anos, em Samorin, na Eslováquia, obteve
e conseguiu três medalhas de bronze, voltando a ter alguma cinco. A mais recente medalha era o bronze de Dulce Félix,
visibilidade numa especialidade em que já foi potência em Belgrado2013.
mundial.
O saldo é amplamente positivo para a Federação Portuguesa
I LIGA
II LIGA
de Atletismo, já que ao triplo bronze se junta uma organi13.ª JORNADA
12.ª JORNADA
zação muito certa e a escolha de um percurso excelente e
Resultados
e
classificação
Resultados e classificação
difícil, a merecer rasgados elogios da Associação Europeia
de Atletismo (EAA).
- Sábado, 7 Dez:
- Sexta-feira, 6 Dez:
As três seniores em pista superaram-se — nenhuma podia Penafiel – FC Porto B,
2-2
Boavista – Benfica,
1-4
Nacional
–
Farense,
1-0
- Sábado, 7 Dez:
desistir ou correr abaixo do seu nível — e asseguraram a
Cova da Piedade – Vilafranquense, 0-0
Marítimo – Santa Clara,
2-2
medalha que ‘escapava’ já desde 2011.
Desportivo de Chaves – Oliveirense, 0-2
Famalicão – Tondela,
2-3
Domingo,
8
Dez:
Promessas de relançamento futuro também há, com os
Desportivo Aves – Sporting Braga, 1-0
Feirense – Benfica B,
1-1
- Domingo, 8 Dez:
óptimos resultados dos juniores: medalha individual para Académica – Casa Pia,
3-1
Vitória de Guimarães – Portimonense, 2-0
Mariana Machado, colectiva no sector masculino e ainda o Leixões – Académico de Viseu, 0-1
Paços de Ferreira – Vitória de Setúbal, 2-3
– Estoril Praia,
3-1
Sporting – Moreirense,
1-0
bom quarto lugar de Etson Barros, quase a chegar ao pódio. Mafra
Varzim – Sporting de Covilhã, 1-0

Luís Neto sofre fractura na grelha costal
com pneumotórax e tem de ficar internado

O ex-futebolista internacional português Rogério
Carvalho ‘Pipi’, que se evidenciou ao serviço do Benfica
nas décadas de 40 e 50 do século passado, morreu no domingo, um dia após completar 97 anos, anunciou o clube
‘encarnado’.

Árbitro Espanhol Antonio Mateu Lahoz
na despedida do Benfica na Liga dos Campeões
O espanhol Antonio Mateu Lahoz foi nomeado pela
UEFA para arbitrar hoje [terça-feira] a recepção do Benfica
ao Zenit, para a sexta jornada do Grupo F da Liga dos
Campeões.

Flamengo, de Jorge Jesus, perde quatro meses
depois no fecho do ‘Brasileirão’
O já campeão Flamengo, treinado pelo português Jorge
Jesus, sofreu a primeira derrota após quatro meses, na visita
ao estádio do Santos, por contundente 4-0, na 38.ª e última
jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Lazio impõe primeira derrota da época à Juventus,
apesar do golo de Ronaldo
A Lazio impôs a primeira derrota da época à Juventus,
em todas as competições, ao vencer por 3-1 na 15.ª jornada
da liga italiana de futebol, após ter estado a perder, com
um golo de Cristiano Ronaldo.

Everton reage à saída de Marco Silva com triunfo
sobre o Chelsea
O Everton reagiu da melhor forma à saída do treinador
Marco Silva e retomou o caminho dos triunfos na Liga
inglesa de futebol, na recepção ao Chelsea (3-1), na partida
que abriu a 16.ª jornada.

Matraquilhos portugueses a trabalhar
por mais reconhecimento e sonho olímpico
A ambição da Federação Internacional de Matraquilhos
de elevar o desporto a modalidade olímpica acalenta um
esforço de reconhecimento em Portugal, onde os jogadores
pedem mais apoio e regularidade competitiva para chegar
mais longe.
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T: 416 534-3177
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977 College St, Toronto

Belenenses SAD – FC Porto, 1-1
- Segunda-feira, 9 Dez:
Rio Ave – Gil Vicente, 20:15

Programa 13.ª jornada:

O futebolista português Luís Neto, defesa do Sporting,
sofreu uma fractura na grelha costal com pneumotórax associado, após um choque sofrido no jogo com o Moreirense, e
terá de ficar internado alguns dias, informou o clube lisboeta.

Antigo futebolista do Benfica Rogério ‘Pipi’
morre aos 97 anos

SEM IGUAL

Portugal não ganhava qualquer medalha desde 2013, ano
do bronze de Dulce Félix, que, aos 37 anos, foi oitava e esteve na Bela Vista para galvanizar Salomé Rocha e Susana
Francisco para um muito difícil bronze.
O feito do trio até faz esquecer as muitas ausências da
elite portuguesa ainda no activo, como as antigas campeãs
juniores Jessica Augusto e Inês Monteiro.
Globalmente, a melhoria de resultados foi muito nítida
face ao ano passado, quando a regra foi posições abaixo do
meio da tabela.
Sem o brilho das mulheres, nem ninguém no ‘top 10’,
também os homens estiveram melhor e foram agora sétimos.
Os resultados mais discretos vieram da estafeta mista e
dos sub-23, mas também aqui em tendência de recuperação,
face a 2018.
No quadro de medalhas, Portugal foi 14.º (três bronzes),
num quadro em que a força britânica ser fez sentir forte, com
cinco ouros e um bronze.
Em termos de pontos (lugares de primeira a oitavo), é bem
mais clara a melhoria lusa, com 32 pontos e o sexto lugar.
Também aqui domina a Grã-Bretanha, com 70 pontos, bem à
frente dos 44 de Itália e França, 41 de Irlanda e 34 de Turquia.

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

P
30
28
22
22
21
20
19
18
15
15
14
14
14
13
12
11
7
7

Programa da 14.ª jornada:
- Sexta-feira, 13 Dez:
Portimonense – Rio Ave, 20:30
- Sábado, 14 Dez:
Marítimo – Boavista, 15:30
Benfica – Famalicão, 18:00
Vitória Setúbal – Desport Aves, 20:30
- Domingo, 15 Dez:
Moreirense – Belenenses SAD, 15:00
Gil Vicente – Vitória Guimarães, 17:30
Sporting Braga – Paços Ferreira, 20:00
- Segunda-feira, 16 Dez:
Santa Clara – Sporting, 19:00 locais
(20:00, horas de Lisboa)
FC Porto – Tondela, 20:15
Classificação após oito jogos:
			
P
1 BENFICA
36
2 FC PORTO
32
3 FAMALICÃO
24
4 SPORTING
23
5 VIT GUIMARÃES
20
6 SPORTING BRAGA
18
7 TONDELA
18
8 BOAVISTA
18
9 GIL VICENTE
16
10 VITÓR SETÚBAL
16
11 RIO AVE
15
12 BELENENSES
15
13 MOREIRENSE
14
14 SANTA CLARA
14
15 MARÍTIMO
12
16 PORTIMONENSE
11
17 PAÇOS FERREIRA
8
18 DESPORTIVO AVES
6

CAMP. DE PORTUGAL (Fase Manutenção, 13.ª jornada) - Resultados e classificações
SÉRIE A
- Domingo, 8 Dez:
SFafe – Mirandela,
2-0
Desport Chaves(satélite)–Un Madeira,6-0
Vizela – Câmara de Lobos,
5-0
Maria Fonte – Merelinense,
4-3
Berço – Cerveira,
2-1 (inversão)
Vitória de Guimarães B – São Martinho, 2-3
AD Oliveirense – Bragança,
1-1
Pedras Salgadas – Marítimo B,
2-1
Sporting de Braga B – Montalegre, 1-1

SÉRIE B
- Domingo, 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,

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

SÉRIE C

SÉRIE D

- Domingo, 8 Dez:
Oleiros – Praiense,
1-1
Anadia – Fátima,
0-2
Torreense – Caldas,
1-1
Condeixa – Benfica de Castelo Branco, 2-1
Oliveira Hospital – Águeda, 1-1
Marinhense – União Santarém, 0-0
Beira-Mar – Fontinhas,
2-0
Vitória Sernache – Sertanense, 1-2
Ideal – União de Leiria,
0-1

- Domingo, 8 Dez:
Armacenenses – 1.º Dezembro,
0-2
Min Aljustrelense – Olímpico Montijo, 2-3
Sintrense – Sacavenense,
3-1
Olhanense – Amora,
2-2
Louletano – Alverca,
0-2
Real – Lusitano de Évora, 4-1
Esperança Lagos – Sintra Football, 2-1
Pinhalnovense – Loures,
0-0
Oriental – Fabril,
1-0

Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
			
P
			
P
			
P
			
P
1 VIZELA
34
1 OLHANENSE
32
1AROUCA
29
1 PRAIENSE
28
2 SPORT BRAGA B
29
2 REAL
30
2 LUSITÂNIA LOUROSA
28
2 BEIRA-MAR
24
3 FAFE
29
3 PINHALNOVENSE
26
3 SANJOANENSE
26
3 FÁTIMA
22
4 MARIA FONTE
26
4 ALVERCA
26
4 LEÇA
25
4 SERTANENSE
22
5 MERELINENSE
24
5 LOULETANO
24
5 SPORTING ESPINHO
24
5 OLEIROS
20
6 VIT GUIMARÃES B
23
6 LOURES
24
6 PAREDES
20
6 ÁGUEDA
20
7 BERÇO
21
7 SINTRENSE
22
7 COIMBRÕES
20
7 CALDAS
19
8 MONTALEGRE
19
8 ORIENTAL
22
8 FELGUEIRAS
19
8 MARINHENSE
18
9 MARÍTIMO B
16
9 1º DEZEMBRO
18
9 CANELAS 2010
18
9 ANADIA
18
10 SÃO MARTINHO
15
10 ARMACENENSES
16
10 GONDOMAR
17
10 UNIÃO LEIRIA
17
11 PEDR SALGADAS
15
11 AMORA
14
11 LUSIT. VILDEMOINHOS
17
11 TORREENSE
17
12 MIRANDELA
14
12 OLÍMPICO MONTIJO
12
12 PEDRAS RUBRAS
16
12 UNIÃO SANTARÉM
16
13 BRAGANÇA
11
13 ESPERANÇA LAGOS
11
13 CASTRO DAIRE
16
13 BENFICA CASTELO BRANCO 15
14 UNIÃO MADEIRA
11
14 SINTRA FOOTBALL
11
14 VALADARES GAIA
13
14 OLIVEIRA HOSPITAL
15
15 DESPORTIVO CHAVES (sat)
9
15 SACAVENENSE
10
15 TROFENSE
12
15 CONDEIXA
13
16 CERVEIRA
9
16 ALJUSTRELENSE
10
16 AMARANTE
11
16 IDEAL
9
17 AD OLIVEIRENSE
8
17 LUSITANO ÉVORA
8
17 GINÁSIO FIGUEIRENSE
7
17 FONTINHAS
9
18 CÂMARA LOBOS
5
18 FABRIL
7
18 VILA REAL
4
18 VITÓRIA SERNACHE
8
Programa da 14.ª Jornada (15 Dez):
Merelinense – Sporting de Braga B
São Martinho – Fafe
Cerveira – Desportivo Chaves (satélite)
Montalegre – Vizela
Marítimo B – Maria Fonte
Câmara de Lobos – Berço
Bragança – Vitória de Guimarães B
União da Madeira – AD Oliveirense
Mirandela - Pedras Salgadas

Programa da 14.ª Jornada (15 Dez):
Sporting Espinho – Lusitânia Lourosa
Lusitano Vildemoinhos – Arouca
Vila Real – Pedras Rubras
Coimbrões – Felgueiras
Canelas 2010 – Trofense
Castro Daire – Gondomar
Ginásio Figueirense – Paredes
Leça – Sanjoanense
Valadares Gaia – Amarante

Programa da 14.ª Jornada (15 Dez):
Benfica de Castelo Branco – Ideal
União Santarém – Oleiros
Águeda – Anadia
União de Leiria – Torreense
Sertanense – Condeixa
Caldas – Oliveira Hospital
Fontinhas – Marinhense
Fátima – Beira-Mar
Praiense – Vitória Sernache

Programa da 14.ª Jornada (15 Dez):
Amora – Oriental
Lusitano de Évora – Armacenenses
Alverca – Mineiro Aljustrelense
Fabril – Sintrense
Loures – Olhanense
Sacavenense – Louletano
Sintra Football – Real
Olímpico Montijo – Esperança Lagos
1.º Dezembro – Pinhalnovense
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FC Porto empata com
Belenenses e só se pode
queixar de si próprio
O FC Porto empatou no domingo 1-1 com o Belenenses
SAD, na 13.ª jornada da I Liga de futebol, e só se pode
queixar de si próprio pela fraca exibição, frente a um
adversário que mereceu pontuar.
Houve um momento que se revelou crucial no desfecho da partida, entre o minuto 31, quando Licá, só com
Marchesín pela frente, rematou contra o corpo do guarda-redes portista, perdendo uma oportunidade soberana para
fazer o 2-0, e o 32, momento do penálti que permitiu ao
FC Porto chegar ao 1-1, por Alex Telles.
De realçar no primeiro lance o passe de trinta metros
de Nuno Coelho, a cair nas ‘costas’ de Pepe, para Licá
dominar e ficar na ‘cara’ de Marchesín, que fez a ‘mancha’, e, no segundo, a inexperiência de Tiago Esgaio, que
não refreou o ímpeto na abordagem a Corona, quando
o mexicano entrou na área do Belenenses, numa rápida
transição ofensiva.
O FC Porto estava obrigado a vencer depois da vitória
do Benfica no Bessa (4-1) e fez muito pouco para isso,
desde logo pela forma como abordou o jogo, sem impor
o ritmo desde o início e ao permitir ao Belenenses ganhar
superioridade no meio-campo, para, a partir daí, criar
lances de perigo para a sua baliza.

DESPORTO

Luiz Phellype ‘salta’ do banco
para dar um Natal feliz ao Sporting
Um golo solitário do brasileiro Luiz Phellype ‘selou’
a vitória por 1-0 do Sporting
sobre o Moreirense, em jogo
da 13.ª jornada da I Liga de
futebol, proporcionando aos
‘leões’ a aproximação ao
pódio da prova.

O Sporting rectificou o
percalço na quarta-feira, na
Taça da Liga, contra o mesmo opositor, mas, face a esse
desafio, Silas promoveu cinco
alterações no ‘onze’, com os
regressos de Luís Maximiano,
Mathieu, Borja, Jesé e Vietto.

lateral na construção da jogada
por 14 centímetros.
Sem perder há cinco jornadas — quatro empates e
um triunfo —, o Moreirense
apresentou-se em Alvalade
com a lição bem estudada.
Com segurança quanto

Na última partida no
Estádio José Alvalade antes
do Natal — só volta a jogar
em casa em 5 de Janeiro, no
‘clássico’ com o FC Porto —,
o Sporting foi mais determinado, apesar das dificuldades
causadas por um adversário
pragmático, e chegou ao golo
aos 70 minutos, pelo avançado
que saiu do banco para confirmar o regresso aos triunfos
no campeonato, após o desaire
(3-1) na ronda anterior, com
o Gil Vicente.

E foi mesmo o defesa central francês a protagonizar
o primeiro lance de perigo,
com um livre directo aos oito
minutos, que não passou longe
da trave da baliza de Mateus
Pasinato.
Aos 12, o Sporting conseguiu mesmo colocar a bola
na baliza, por Bolasie, com
um desvio na pequena área a
cruzamento de Borja, mas o
vídeo-árbitro (VAR) viria a
frustrar a festa dos adeptos,
detectando um fora de jogo do

baste na defesa e inteligência
na saída para o ataque, Luther
ameaçou mesmo o golo aos 22
minutos, num remate já dentro
da grande área e em excelente
posição, mas Maximiano fez
uma boa defesa. Na sequência
desse lance, Neto saiu lesionado com gravidade e deu o
lugar ao uruguaio Coates.
Até ao intervalo, o Sporting
continuou a dominar, enquanto o Moreirense não desistia
de tentar encontrar espaços em
transições rápidas. Contudo,

embora as duas equipas tenham tido uma atitude positiva, prevaleceu o ‘nulo’ no final
dos primeiros 45 minutos.
Na segunda parte, o defesa
Mathieu voltou a ameaçar
fazer a diferença no ataque,
com um livre potente ao poste da baliza do Moreirense,
quando estavam decorridos
49 minutos. Pouco depois, foi
a vez de Coates, que não quis
ficar atrás do colega de sector
e cabeceou após um canto com
grande perigo, vendo a bola
sair ligeiramente por cima
do ângulo.
Jorge Silas lançou Luiz
Phellype no jogo aos 65 minutos. O avançado brasileiro
ainda atirou fraco e à figura na
primeira oportunidade, mas, à
segunda, não perdoou e assinou mesmo o golo do triunfo,
aos 70, com um cabeceamento
muito bem colocado, após
passe de Mathieu, que acabou,
de facto, por ser decisivo.
O Moreirense ainda tentou
responder e procurar a igualdade, mas nessa altura já sem
frescura física, agravada pela
expulsão do defesa Iago, aos
74 minutos, por acumulação
de cartões amarelos.
O Sporting denotou lucidez
e coesão suficientes para gerir
a justa vantagem até ao apito
final.

Vinicius empurrou Benfica para vitória
na visita ao Boavista
Quando André Santos abriu o marcador, aos 14 minutos, ninguém no Jamor se surpreendeu, em função do que
estava a acontecer no relvado, vendo um Belenenses a
defender de forma coesa, a ganhar os duelos individuais,
primeiras e segundas bolas, e a sair com velocidade para
o contra-ataque, frente a um FC Porto muito lento e sem
capacidade para ‘agarrar’ o jogo.
De tal forma que a equipa de Belém podia ter chegado
ao segundo golo aos 31 minutos, na tal oportunidade soberana de Licá, mas, ao invés, acabou por sofrer o golo
do empate um minuto depois, num lance de contra-ataque
do FC Porto.
Pensou-se que o FC Porto, na segunda parte, iria
aumentar a intensidade do jogo e imprimir maior velocidade à dinâmica ofensiva, única forma de desequilibrar
a organização defensiva dos ‘azuis’, mas o Belenenses
continuou confortável na sua ‘torre’, a controlar os movimentos atacantes dos ‘dragões’.
O treinador Sérgio Conceição teve de agir, lançando
em campo aos 63 minutos Nakajima e Sérgio Oliveira,
por troca com Manafá e Loum, dois jogadores em claro
sub-rendimento, e o FC Porto, finalmente, começou a
empurrar o Belenenses para as imediações da sua área.
A equipa portista pressionou mais a partir daí e criou
alguns lances de perigo, o mais claro de todos aos 71
minutos, quando Sérgio Oliveira rematou com estrondo
ao poste, mas o Belenenses soube cerrar fileiras e sofrer
para segurar o empate que tinha feito por merecer.
A entrada de Nakajima causou alguns problemas ao
Belenenses, porque o jogador japonês começou a pôr a
bola no chão e a criar espaços para passes de ruptura, em
vez de optar pelo jogo mais directo, como a sua equipa
estava a fazer, facilitando o trabalho da defesa adversária.
De salientar a entrada do central Hakim na ponta
final da partida, que desempenhou um papel crucial no
derradeiro ‘assalto’ do ataque portista à baliza ‘azul’, na
tentativa de chegar ainda à vitória.

O Benfica segurou na sexta-feira a
liderança da I Liga de futebol ao somar a
10.ª vitória na competição no terreno do
Boavista, por 4-1, com dois golos e uma
assistência do brasileiro Carlos Vinicius.
No jogo da 13.ª jornada, Carlos
Vinicius abriu marcador aos 34 minutos,
assistiu Franco Cervi para o 1-2 e ‘bisou’
aos 62, tendo Gabriel fechado para os
‘encarnados’ aos 90+2. O Boavista empatou antes do intervalo, por Stojiljkovic.
Os campeões nacionais somaram
o 10.º triunfo seguido na competição,
na qual Bruno Lage conta por vitórias
os 15 jogos disputados como visitante,
contabilizando 36 pontos, mais cinco do
que o FC Porto, segundo classificado.
O Benfica começou com Tomás
Tavares como defesa direito, uma vez que
André Almeida se encontra lesionado,
sendo ainda de assinalar o regresso do
médio Gabriel, depois de ter cumprido
castigo, e o facto de Raúl de Tomás ter
ficado fora das opções.
O Boavista apresentou-se sem
Ackah, castigado, Mateus, lesionado, e
Heriberto, emprestado pela turma ‘encarnada’, mas já com o lateral esquerdo
Marlon, que na ronda anterior cumpriu
suspensão.
O primeiro remate foi do Boavista,
ainda no primeiro minuto, e no instante
seguinte a bola entrou na baliza do
Boavista, após um ‘chapéu’ de Pizzi
a Bracali, mas o lance acabou anulado
por fora de jogo do capitão ‘encarnado’.
Os dois lances sugeriram que as duas
equipas poderiam jogar para o golo, mas
o que se viu daí para a frente foi um
Benfica à procura da sua sorte e a ter

muito mais iniciativa e bola nos primeiros que lhe deram e cruzou para o sérvio
20 minutos, ainda que sem conseguir Stojiljkovic, que surgiu isolado e marcou,
entrar com perigo na área boavisteira. com alguma ‘colaboração’ dos centrais
benfiquistas e no único lance em que o Boavista criou
perigo no primeiro tempo.
O Benfica entrou forte na
segunda parte, tomou conta
do jogo e em 10 minutos fez
dois golos. Aos 52, Cervi
acudiu a um cruzamento de
Carlos Vinicius e marcou,
mesmo à boca da baliza,
com alguma confusão à
mistura e muitos protestos
dos jogadores boavisteiros, e,
A dinâmica ofensiva dos ‘encarnados’ aos 62, o inspirado avançado brasileiro
deparou-se com um Boavista seguro e ‘bisou’ com classe, a passe de Grimaldo,
com a já habitual linha de cinco defe- fazendo o 3-1.
sas. Apesar disso, Grimaldo entrou na
Com estes dois golos, Carlos Vinicius
área contrária aos 15 minutos, cruzou subiu à liderança dos marcadores no
atrasado e o perigo que se adivinhava campeonato, com 10, mais um do que o
para a baliza de Bracali acabou por ser médio ‘encarnado’ Pizzi.
resolvido pela defesa boavisteira sem
Se o primeiro golo dos lisboetas
grandes problemas.
causou mossa no Boavista, o terceiro
O maior caudal ofensivo do Benfica praticamente acabou com as dúvidas
deu fruto aos 34 minutos, quando Pizzi sobre o vencedor do encontro e só aos
serviu Carlos Vinicius, com um passe 80 minutos é que Lito Vidigal desfez a
longo, e o avançado brasileiro rematou organização defensiva da sua equipa,
forte com o pé esquerdo e bateu Bracali, assente em cinco homens, substituindo
fazendo o 1-0 e mostrando porque agar- Ricardo Costa pelo avançado Yusupha.
rou a titularidade.
Pouco depois, Bruno Lage também
O Boavista reagiu logo à desvantagem, mexeu na sua equipa e trocou Vinicius,
subindo as suas linhas, e o Benfica não claramente o homem deste jogo, pelos
só recuou como baixou a intensidade que golos marcados e pela assistência para o
até aí tinha utilizado e lhe tinha permitido golo de Cervi, por Seferovic, de regresso
dominar o jogo.
após lesão.
Depois de pouco feito para isso, a
Gabriel, de cabeça e já nos descontos,
verdade é que o Boavista empatou, havia deu contornos de goleada à visita ‘en44 minutos. Marlon aproveitou o espaço carnada’ ao Estádio do Bessa, no Porto.
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TEMPOS LIVRES

HORÓSCOPO

SEM IGUAL

Arroz de marisco

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

Poderá empreender um compromisso amoroso
estável, sem interferências de terceiros. tranquilidade vai instalar-se no seu coração. Um novo
amor poderá surgir anunciando-se de alguma
forma duradouro e de acordo com todas as suas
expectativas neste campo.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

Sinta-se feliz por poder contar com fortes apoios
á sua evolução profissional. Aprenda a escutar as
pessoas que possam ter mais experiência na sua
área de trabalho. Saber escutar é uma virtude, assim como ter a humildade de admitir que não é
dono de toda a sabedoria.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

Procure imprimir um maior equilíbrio no seu
quotidiano pessoal e profissional. A sua curiosidade vai levá-lo a tomar uma atitude de maior introspecção. Com essa reação poderá decidir correctamente o seu futuro amoroso. Procure reduzir
o estado de ansiedade com meditação.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

Demonstre uma maior serenidade e controle nos
momentos mais importantes da semana para que
possa recolher dividendos no futuro. Não procure
nos outros as soluções para todos os males. Tem
em si a energia e conhecimento necessários para
desbloquear os seus projectos de forma positiva.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

Terá maior satisfação em obter maior progresso a nível profissional que em termos afectivos.
Vai-se sentir com um forte poder de decisão, o
que permite avançar com várias tarefas simultaneamente e sem percalços. As viagens de cariz
profissional estarão favorecidas.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

São possíveis alguns desentendimentos no que
concerne à organização de trabalho se trabalha
em família. Decisões oportunas e firmes farão
obter resultados com sucesso. Elabore um esquema que permita etapa a etapa, atingir os seus
mais importantes objectivos.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

Saiba aproveitar da felicidade que estes dias podem trazer á sua vida. Seja firme, não desanime
ao primeiro obstáculo. È necessário que aceite
humildemente todas as ajudas que sejam oferecidas. Estude vivamente um plano de aplicação
do seu dinheiro.

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g preparado de marisco
200 g cebola
300 g alho-francês
3 c. de sopa azeite
750 g tomate
qb coentros
1 lt água
1 c. de sopa sal
250 g arroz carolino
½ limão

CONFECÇÃO:
Retire as delícias do mar
do preparado de marisco e
reserve-as. Pique a cebola e
corte o alho-francês em rodelas. Aqueça o azeite num
tacho, junte a cebola e o alhofrancês e deixe cozinhar cerca de 5 minutos ou até começarem a alourar.
Lave o tomate, limpe-o de
sementes e corte-o em pedaços. Pique os pés de um molho de
coentros. Junte o tomate e os pés dos coentros picados aos legumes, tape e cozinhe em lume brando cerca de 10 minutos.
Noutro tacho, ferva a água temperada com o sal e introduza o preparado de mariscos. Deixe ferver 2 minutos e coe os
mariscos.
Deite o caldo da cozedura sobre os legumes, mexa e assim que retomar fervura, introduza o arroz. Volte a mexer e
cozinhe, tapado e em lume moderado a brando, durante 15
minutos.
Retire os camarões com casca, os mexilhões e as amêijoas
e junte-os às delícias do mar reservadas. Adicione os restantes mariscos ao arroz no final da cozedura, mexa e retire do
lume.
Junte uma mão-cheia de folhas de coentros e regue com o
sumo do limão. Enfeite com os mariscos reservados e sirva
de imediato.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

O entusiasmo que o habita deverá ser moderado
de forma a conseguir um maior equilíbrio emocional. Poderá ser surpreendido por uma paixão
avassaladora que dará uma nota muito positiva á
sua vida. Se tem uma relação estável, conte com
fortes manifestações de afecto e ternura.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Não adie o inevitável. Partilhe as suas alegrias
com quem merece a sua atenção. Alguns conflitos podem surgir. Poderá sofrer acusações infundadas e deve acalmar-se para ter energia para
as combater. Separe os seus sentimentos da vida
material. Algumas perturbações no sono.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

A pressão que irá sentir nestes dias será extremamente forte e deverá fazer um esforço para se auto-controlar. Os astros não estão favoráveis. Não
se manifeste, tome uma atitude extremamente
discreta. O seu nervosismo pode levá-lo a discussões inúteis e sem fundamento.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

A sua situação financeira permitirá viver estes
dias intensamente sem quaisquer limitações ou
barreiras. A sua vida profissional ocupa o primeiro lugar das suas preocupações neste período.
Conseguirá ultrapassar alguns desentendimentos
no círculo familiar.

O Joãozinho ansioso pela sua nota no teste perguntou para a professora:
– Professora, a senhora já corrigiu os testes?
– Não, Joãozinho! Tenho várias turmas!
E a professora continua normalmente a aula:
– Turma, fizeram os trabalhos de casa?
Imediatamente o Joãozinho responde:
– Não! Temos vários professores!

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

***
O marido chega preocupado a casa e diz à mulher:
– Tenho um problema no serviço.
– Não digas “tenho um problema”, diz “temos um problema”, porque os
teus problemas são meus também.
– Tá bem, temos um problema no serviço; a nossa secretária vai ter um
filho nosso.

As novas perspectivas profissionais poderão levá-lo a obter maior liberdade e independência financeira. Estão favorecidos todos os nativos que
iniciam uma nova carreira ou um novo emprego.
Se pretende realizar alguma intervenção estética
está no momento certo.

Pensamento da Semana

“Se nos vendemos tão baratos,
porque nos avaliamos tão caros?”
- António Vieira (1608-1697), padre e escritor português

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

***
Em um avião em queda, a morena e a loira ficam desesperadas só com um
pára-quedas. A morena rapidamente (menos burra) pegou o pára-quedas
e pulou. A loira pulou com um Shampoo. A morena perguntou:
– P’ra quê o Shampoo?
– Hello, é anti-queda.
***
Vira-se um dentista para o paciente:
– Então, o seu dente parou de doer?
– Sei lá, o senhor doutor ficou com ele!
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Escola do Rock de Paredes de
Coura inspira investigação
europeia no ensino
A edição 2019 da Escola do Rock, que começa no
domingo em Paredes de Coura, marca o arranque de um
projecto europeu que pretende “investigar novos métodos
de ensino que, através da música, permitam desenvolver
novas competências nos jovens”.
“O projecto ‘Play2Grow’ resulta de uma candidatura
ao programa ‘ERASMUS +’, promovida pela Câmara de
Paredes de Coura e que envolve instituições galegas e
italianas. Durante dois dias, 18 e 19 de Dezembro, cerca
de 15 a 20 especialistas dessas entidades vão acompanhar
a residência artística Escola do Rock para desenvolverem
novas metodologias de ensino, tendo por base a música”,
disse segunda-feira (9) à agência Lusa Nuno Alves.
O director da Escola do Rock explicou que o projecto
‘Play2Grow’ tem a duração de dois anos e tem como
parceiras as Câmaras de Paredes de Coura, de Tomiño,
na Galiza, e de Aosta, em Itália.

CLASSIFICADOS | eventos

ALUGA-SE |

VIDENTES/ASTRÓLOGOS |

FOR RENT (Residential)

COLLEGE & LANSDOWNE
Apartamento todo renovado aluga-se com
2 quartos. Disponível de imediato.
Perto de TTC e centros comerciais.
X1605
Contactar: 416-315-9964
APARTAMENTO aluga-se com 3 quartos, lavandaria,
estacionamento, quintal, 2 entradas privadas, 2 varandas, sala, cozinha e casa de banho. Localizado na área
da Dufferin & Rogers. Disponível a 9 de Dezembro. Para
mais informações é favor contactar: 647-992-8017 ou
1608
416-670-1656

TOWNHOUSE aluga-se no 5390 Steeles Ave.
W (Woodbridge Park), na área da Steeles &
Kipling. Construção nova a estrear. Tem 3
quartos, 3 casas de banho, cozinha equipada,
salas de estar e de família, máquinas de lavar
roupa XL, dupla entrada e garagem para 1 carro
mais driveway. Cave com 1 quarto, casa de
banho e saída própria. Traseira da casa com ravina em relva. Ideal para famílias. Localização
central na GTA, perto de Mississauga,
Brampton, Bradford, Barrie. Transporte público
mesmo em frente. Metro (subway) da Pioneer
Village, autoestrada 400 e York University,
auto-estradas 427, 27 e 407 a minutos. $2800/
mês + despesas (opção de compra disponível).
Contactar ou WhatsApp: 416-627-6460 1608
2 APARTAMENTOS alugam-se. Um no 2.º andar com 2
quartos e outro na cave com 1 quarto. No 477 Old Weston
1608
Rd. Contactar: 416-707-5719

O ‘Play2Grow Development of Key Skills and values
for youth through music’ (Desenvolvimento de habilidades
e valores essenciais para os jovens através da música) é
“uma parceria estratégica na área da juventude, de apoio
à inovação”.
A candidatura da Câmara de Paredes de Coura ao
programa ‘Erasmus+’ “pretende desenvolver, através da
cooperação internacional de cinco entidades complementares, activas no campo da música, formação e juventude,
um conjunto de estratégias, documentos e actividades
de formação que contribuirão para a aquisição de uma
série de valores e competências-chave e habilidades dos
‘youthworkers’ e dos jovens, através de uma abordagem
baseada na música”.
Entre os objectivos do projecto europeu, adiantou
Nuno Alves, está a “apresentação de uma nova metodologia de trabalho, a criação de uma plataforma digital de
partilha de conteúdos e a realização de acções de formação destinadas aos animadores culturais dos municípios
envolvidos”.
A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada pela
Câmara local, em 2014. No ano seguinte, a iniciativa foi
distinguida com o Prémio UM-Cidades atribuído pela
Universidade do Minho.
Este ano, a residência artística começa no domingo e
prolonga-se até dia 21, com uma turma de 50 alunos e três
bandas residentes, os The Fekks, Gaspea e Catarina.
Aquele programa de bandas residentes, que pretende
“incentivar a criação e produção de música”, vai garantir
aos grupos seleccionados, entre outras condições, uma
sala de ensaio exclusiva, a possibilidade de produzir e
gravar um ‘single’ com o produtor e com o apoio técnico
da Escola do Rock, a participação em um concerto durante
a semana daquela residência artística e a actuação em
futuras iniciativas e ‘tours’ da Escola do Rock.
No final desta residência artística dedicada ao rock
ocorre um concerto de apresentação do trabalho realizado pelos 50 alunos. Esse espectáculo é, posteriormente,
apresentado em ‘tours’.
As turmas das edições anteriores já actuaram no festival
Paredes de Coura e em salas como Serralves e Casa da
Música, no Porto e actuaram também em Espanha.
Concertos em freguesias de Paredes de Coura, interacções com infantários e centros de dia, e ‘workshops’ sobre
temas como a saúde do músico, como promover uma banda,
a improvisação dirigida e a iniciação à bateria, são outras
das iniciativas do programa da residência artística.
Este ano, a Escola do Rock tem também “nova identidade gráfica, do ilustrador e guionista espanhol Miguel
Ángel Martín, vencedor do Prémio Autor Revelação do
Salón Internacional del Cómic, em Barcelona 1992 e autor
de ilustrações para o El País, El Víbora, Rolling Stone,
GQ, Marie Claire, Rockdelux, entre outros”.

PRECISA-SE |

HELP WANTED

JMCC Ltd. is looking for cleaners.
We accept candidates with and without experience.
Contact: 416-653-6897
JMCC Ltd. precisa de pessoas para limpeza.
Aceitamos candidatos com ou sem experiência.
1590-08
Contactar: 416-653-6897
GMCC INC. is looking for snow-removal sub-contractors, employees and drivers with and without experience.
Please contact us for more information at: 416-783-3500
GMCC INC. precisa de sub-contratados para remoção
de neve, empregados e condutores com e sem experiên1595-10
cia. Para mais informações: 416-783-3500

WORKERS witH
experience needed:

• Formwork carpenters
• Construction labourers
• Cement finishers

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

PSYCHICS

FÉ PSÍQUICA

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

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

647-358-8670

1605-08

CLUBES & ASSOCIAÇÕES
ASAS DO ATLÂNTICO S.S. CLUB
1573 Bloor St West, Toronto. Tel.: 416-531-7771
Sábado, 14 de Dezembro: Natal da Criança, às 19h00, com a presença do
pai natal. Actuação de Tony Silveira. Informações: 647-771-4818, 416-5328154 ou 647-859-4131.
ASS. DOS ROMEIROS DE SANTA MARIA - TORONTO
588 Adelaide St. W., Toronto. Tel: 416-703-2326
O rancho dos Romeiros de Santa Maria de Toronto anuncia que vão ter início
as suas reuniões de preparação para a Romaria da Quaresma. Os ensaios serão
feitos no salão paroquial todos os domingos, das 14h00 às 16h00. A partida
será no dia 26 ou 28 de Fevereiro de 2020. A saída dos Romeiros da Matriz de
Ponta Delgada será no dia 1 de Março de 2020 e a entrada no dia 8 de Março de
2020. Informações: Mestre João Silva: 416-550-4771, Contra Mestre Luís Leite:
416-770-4658, Ajudante dos Mestres José da Ponte: 647-546-4128, facebook:
Romeiros imigrantes St. Mary’s, email: romeiros.canada@gmail.com.
CASA DAS BEIRAS C.C.C. OF TORONTO
34 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-604-1125
Domingo, 15 de Dezembro: Natal da Criança com pequeno almoço, às
10h30, com o pai natal. Haverá animais de estimação para interacção com as
crianças. Som, cor e luzes a cargo de 5 Star Productions. Inscrições até 11 de
Dezembro. Informações: 416-604-1125 ou 416-824-5675
CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766
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.
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.
NORTHERN PORTUGAL CULTURAL CENTRE
40 Albany Street, Oshawa. Tel.: 905-576-2474
Festa de passagem de ano 2020. Som a cargo de Digital Dream Productions.

ORAÇÕES
1605-17

CONDUTORES precisam-se com carta de codução AZ,
para mudanças de forklift e materiais de construção. Os
1607-08
interessados devem contatar: 416-409-2961
CARPINTEIROS para framing precisam-se com algu1607-14
ma experiência. Contactar: 416-881-3304

PORTUGUESE & POLISH CLEANING
LADIES INC – Senhoras precisam-se para
limpeza de casas e também senhoras para conduzir. É necessário ter cartão de trabalho. Por favor
telefonar para Fernanda: 416-781-5324 1608-09
COMPANHIA de bricklayers precisa de condutor de
forklift e bricklayers com experiência. Contactar Tony:
1608
416-319-2305

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

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

Breves Internacionais
Encontro entre líderes da Rússia e Bielorrússia
gera protestos em Minsk
Os Presidentes da Rússia e da Bielorrússia estiveram
reunidos durante mais de cinco horas no sábado, na localidade russa Sochi, num encontro diplomático que originou
um protesto na capital bielorrussa.

Enviado da ONU à Líbia apela a fim de conflito
para evitar “banho de sangue”
O enviado especial das Nações Unidas à Líbia avisou
que as “divisões profundas” a nível internacional impedem
a paz no país e alertou que é necessário promover o fim do
conflito para evitar um “banho de sangue”.

COP25:

Greta Thunberg encerra Marcha pelo Clima
acusando políticos de traição
A jovem activista ambiental sueca Greta Thunberg
acusou na sexta-feira, em
Madrid, os políticos de traírem
as pessoas, salientando que
“têm de fazer o seu trabalho”.

A activista despediu-se dos
manifestantes antes de entrar
numa viatura eléctrica, que a
conduziu ao encerramento da
marcha, onde eram aguardados os discursos finais.

Nobel da Física diz que ser humano não está
concebido para viver fora da Terra
O Prémio Nobel da Física, Didier Queloz, disse estar
convencido de que o ser humano não está concebido para
viver fora da Terra, razão pela qual está “zangado” com
alguns argumentos do co-fundador da Tesla, Elon Musk.

México diz ter feito a maior descoberta
de petróleo no país desde 1987
O México garantiu na sexta-feira ter feito a maior descoberta de petróleo no país desde 1987 no campo de Quesqui,
no estado de Tabasco, na costa do Golfo.

Nova manifestação no domingo em Hong Kong
para dar “última oportunidade” a Pequim
Activistas pró-democracia tomaram no domingo as ruas
de Hong Kong para uma grande manifestação destinada
a dar às autoridades uma “última oportunidade” para responderem às suas reivindicações.

Greta Thunberg discursava,
em inglês, no encerramento
da Marcha pelo Clima, que,
segundo um dos organizadores, o movimento Fridays For
Future, teve meio milhão de
participantes. De acordo com
a polícia, citada pela agência
Efe, o protesto contou com
apenas 15 mil pessoas.
A adolescente, de 16 anos,
regressou no final à marcha,
que encabeçou no início,
depois de ter abandonado o
protesto, por recomendação
da polícia, devido à multidão
que a impedia de continuar
a andar.

“Os líderes políticos estão
a trair-nos, não vamos deixar
que continuem. Dizemos basta, já! A mudança vem, quer
gostem ou não”, afirmou Greta
Thunberg, na zona dos Novos
Ministérios, onde terminou a
manifestação, enfatizando que
“a esperança não reside nas
paredes da COP25 [cimeira
do clima da ONU de Madrid],
mas na rua”.
A activista realçou que os
manifestantes saíram da sua
“zona de conforto” para “dizer
às pessoas com responsabilidades” que têm de “preservar
o futuro e as gerações actuais”.

Relatório revela quase 6.000 denúncias de
agressões sexuais em viagens da Uber nos EUA
A plataforma de transporte divulgou um relatório no
qual são reportadas, por utilizadores, motoristas e por
terceiros, quase 6.000 denúncias de agressões sexuais, nos
EUA, em 2017 e 2018.

A seu ver, a mudança para
travar os efeitos da crise climática “não virá dos poderosos”,
mas das “massas que exigem
acção”. “Nós é que vamos
fazer a mudança”, vincou,
dirigindo-se a uma multidão,
assinalando que é necessário
“sair dos espaços das conferências” e “parar esta crise”.
A manifestação marcou o
início de uma contra-cimeira

ou cimeira social, que faz
parte da agenda paralela à
COP25, que termina em 13
de Dezembro.
Fridays For Future é um
movimento impulsionado por
Greta Thunberg, que iniciou
em 2018 uma greve às aulas
todas as sextas-feiras em protesto contra a falta de medidas
para travar o aquecimento do
planeta.

Von der Leyen sublinha
na Etiópia compromisso
europeu com África

Especialistas em sondagens apontam
para maioria absoluta de Boris Johnson
nas legislativas britânicas
Uma maioria absoluta do Partido Conservador é o resultado mais provável das legislativas britânicas, mas ainda
é possível que os eleitores decidam manter o parlamento
dividido.

SEM IGUAL

Merkel diz que a
memória dos crimes
nazis são inseparáveis
da identidade alemã
A memória dos crimes nazis são “inseparáveis” da
identidade alemã, disse a chanceler Angela Merkel na
primeira visita que realizou ao campo de extermínio de
Auschwitz, um dos símbolos do Holocausto, na sexta-feira, dia 6 de Dezembro.
“A lembrança dos crimes, a referência aos autores e a
homenagem digna às vítimas, são uma responsabilidade
que nunca poderá acabar. Não é negociável. É inseparável
do nosso país. É preciso ser consciente dessas responsabilidades que são parte da nossa identidade nacional”, disse
a chanceler alemã em Auschwitz- Birkenau.
Merkel confessou sentir-se “profundamente envergonhada pelos crimes atrozes” ali cometidos pelos alemães,
“que vão além de todos os limites imagináveis”.
“Quando se percorre este lugar, só se pode guardar um
respeitoso silêncio, porque não há palavras para descrever
toda a tristeza e sofrimento dos que aqui foram assassinados, torturados e humilhados”, disse Merkel depois de
percorrer Auschwitz.
Tratou-se da primeira visita desde 1995 de um chefe
de governo da Alemanha a Auschwitz, o campo de concentração e extermínio construído pelo regime nazi em
território da Polónia, e ocorreu numa altura em que se
registam manifestações de antissemitismo na Europa.
Merkel foi acompanhada na deslocação pelo Primeiroministro polaco Mateuz Morawiecki e por um sobrevivente
do Holocausto, Stanislaw Bartnikowski, de 87 anos, além
de outros representantes da comunidade judaica.
Antes da visita, o governo alemão anunciou a doação
de 60 milhões de euros à Fundação Auschwitz-Birkenau,
destinados à manutenção do local onde foram assassinados 1,1 milhões de pessoas, entre as quais um milhão de
judeus, entre 1940 e 1945, durante a II Guerra Mundial.

A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, chegou sábado a Adis Abeba na primeira visita
oficial fora da União Europeia (UE), considerada como
“uma forte mensagem política” da aliança entre a Europa
e África.

Von der Leyen foi recebida no aeroporto Bole
International por uma delegação liderada pelo ministro dos
Negócios Estrangeiros, Gedu Andargachew.
“Espero que a minha presença na União Africana (UA)
envie uma forte mensagem política, porque o continente
africano e a UA contam para a UE e para a Comissão
Europeia”, declarou Von der Leyen, depois de se ter encontrado com o presidente da UA, o tchadiano Moussa
Faki Mahamat.
Von der Leyen, em funções desde 1 de Dezembro, referiu ainda que, para a UE, o continente africano é “mais
do que um vizinho”.
“Escolhi esta visita (à Etiópia) porque a União Africana
é importante para a União Europeia”, afirmou a nova presidente da Comissão Europeia, alegando que o continente
africano tem “aspirações imensas” e economias no auge.
A Comissão europeia quer manter o compromisso de
fortalecer as relações com África com o impulso de “um
investimento sustentado”, através da atracção do sector
privado e apoiando a educação e capacitação para o emprego de qualidade.
Von der Leyen reuniu-se também com o Primeiroministro etíope e último Prémio Nobel da paz, Abiy Ahmed,
e com a Presidente do país, Sahle-Work Zewde.

Cientistas japoneses anunciam testes
clínicos de nova vacina contra Ébola
Uma equipa de cientistas japoneses anunciou que vai começar a testar em humanos uma nova vacina contra o vírus Ébola,
que actualmente afecta a República Democrática do Congo.
A vacina baseada numa forma inactiva do vírus tem sido
testada em animais no Instituto de Ciências Médicas da
Universidade de Tóquio e a equipa espera conseguir “uma nova
vacina segura e capaz de ser produzida eficazmente”, afirmou
o especialista em doenças infecciosas Yoshihiro Kawaoka.
Cerca de 30 voluntários, homens e mulheres saudáveis, vão
participar nos ensaios clínicos para a vacina contra o Ébola,
que se transmite através do sangue e outros fluidos corporais e cujos sintomas são febre muito alta, dores musculares
e articulares, dores de cabeça e de garganta e hemorragias.
Em média, o vírus é mortal para metade das pessoas infectadas, mas a taxa de mortalidade atinge por vezes 90 por cento.
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Casa da Filigrana abre no Porto para lutar
pela preservação da filigrana artesanal
A Casa da Filigrana abriu sexta-feira
na Baixa do Porto, após um investimento
inicial de 1,5 milhões de euros, com a
principal missão de lutar pela preservação da filigrana artesanal, avançou à Lusa
Luísa Rosas, responsável pelo projecto.

“Tem um objectivo muito claro que
é trazer a filigrana para o patamar que
merece. Uma boa parte da filigrana que
vemos a vender nas montras não é feita
manualmente e nós queremos fazer um
projecto onde se vive a filigrana, a verdadeira, a feita à mão, com uma qualidade
muito alta”, declarou à Lusa Luísa Rosas,
uma das responsáveis pelo projecto,
referindo que o “investimento inicial se
cifra num 1.5 milhões de euros”.
Segundo Luísa Rosas, que pertence
à quinta geração de uma família com
ligações à ourivesaria desde meados
do século XIX, o projecto da Casa da
Filigrana, edificado no número 14 da

Rua do Almada, num edifício contíguo ao
Hotel Pestana Porto Goldsmith (ourives
em inglês), foi assinado pelo arquitecto
Nuno Graça Moura e está dividido em
três eixos: boutique, museu e oficina de
filigrana.

Na área da oficina de filigrana, Luísa
Rosas destacou o facto de os visitantes
poderem observar os artesãos e profissionais a trabalhar ao vivo a filigrana, juntando “gerações para dar futuro à arte”.
“Acreditamos que possa ser um espaço
obrigatório a visitar no Porto”, refere
Luísa Rosas, esperando que o novo espaço possa fazer parte do “roteiro cultural da
cidade”, especialmente a parte do museu
que conta a história de peças com 150
anos e também uma parte da história da
cidade e da cultura.
O espaço vai ter entradas pagas,
sendo o valor convertível numa peça
de filigrana.

“O nosso objectivo é proteger e divulgar uma tradição de cultura e excelência
em Portugal, que se encontra ameaçada
e desvalorizada pela proliferação de peças de fabrico industrial produzidas em
massa por injecção em moldes”, explica,
acrescentando que a Casa da Filigrana vai
ser um “espaço para “receber, trabalhar e
promover” uma das mais antigas técnicas
da ourivesaria feita à mão em Portugal.
O museu da Casa da Filigrana propõe,
por seu turno, uma viagem pelo universo
e história da arte da filigrana portuguesa,
com a curadoria de Paulo Valente, e onde
vai estar patente a exposição permanente
“Filigranas Portuguesas”.
A Casa da Filigrana integra ainda um
espaço ‘boutique’, no qual vão estar peças
de alta joalharia em filigrana desenvolvidas por filigraneiros.
A Casa da Filigrana nasceu também
com uma “componente emocional forte”,
assumiu ainda Luísa Rosas, filha de
David Rosas, que detém a marca, com o
mesmo nome, de relojoaria e joalharia.
A Casa da Filigrana insere-se no
projecto do Pestana Porto – Goldsmith,
que engloba um hotel de quatro estrelas
inaugurado há um ano na Rua do Almada
inspirado na filigrana, museu e oficina,
ambos dedicados à arte da filigrana.
Os grupos Pestana e David Rosas
inauguram a 21 de Dezembro de 2018 o
hotel Pestana Porto – Goldsmith, com 43
quartos e na altura foi anunciado que o
“investimento e promoção” do projecto
ficaria a cargo do grupo David Rosas.

Estremoz assinalou sábado dois
anos dos bonecos de barro como
Património da Humanidade
A celebração de dois anos
da classificação da produção
dos bonecos de Estremoz, em
barro, como Património da
Humanidade, pela UNESCO,
decorreu no sábado, com
uma sessão solene e outras
iniciativas.

A “Produção de Figurado
em Barro de Estremoz”, vulgarmente conhecida como bonecos de Estremoz, foi classificada como Património Cultural
Imaterial da Humanidade pela
Organização das Nações
Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO)

em 7 de Dezembro de 2017, na
sequência de uma candidatura
apresentada pelo município do
distrito de Évora.
Segundo a autarquia, o
evento começou com uma
sessão solene, marcada para as
11:00, seguindo-se a entrega

de diplomas aos formandos do
curso “Técnicas de Produção
de Bonecos de Estremoz”,
pelo Centro de Formação
Profissional para o Artesanato
e Património (CEARTE).
Este curso, com 16 formandos, e uma duração de 150 horas, decorreu até sexta-feira,

no Palácio dos Marqueses
da Praia e Monforte, em
Estremoz.
Trata-se de uma parceria
entre o CEARTE, que financia
o curso, e o município alentejano, com o objectivo de
“dar formação de qualidade”
a quem decidiu “aprender
tudo sobre os bonecos de
Estremoz”.
O programa da iniciativa
incluiu ainda a entrega da certificação pela Adere-Certifica
ao barrista de Estremoz Duarte
Catela e, às 12:00, a inauguração da exposição dos
trabalhos dos alunos do curso
de “Técnicas de Produção
de Bonecos de Estremoz”,
nos corredores do 1.º piso da
Câmara Municipal.
Os bonecos de Estremoz,
o primeiro figurado do mundo a receber a distinção de
Património Cultural Imaterial
da Humanidade, pertencem a
uma arte de carácter popular,
com mais de 300 anos de
história.
Com mais de uma centena
de figuras diferentes inventariadas, a arte, a que se dedicam
vários artesãos do concelho,
consiste na modelação de
uma figura em barro cozido,
policromado e efectuada
manualmente, segundo uma
técnica com origem pelo menos no século XVII.

Breves da Religião e Cultura
Realizador Pedro Costa recebe prémio de carreira
em Itália
O realizador português Pedro Costa recebeu no domingo
o prémio de carreira Pier Paolo Pasolini do 44.º Festival
Internacional de Cinema Laceno d’Oro, em Irpinia, Itália.

Marcelo condecora primeiro presidente
de Serralves com Ordem do Infante D. Henrique
O Presidente da República condecorou no sábado João
Marques Pinto, primeiro presidente da Fundação Serralves,
no Porto, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique,
no decorrer da reunião anual de fundadores.

PAMPILHOSA DA SERRA: Seaside Sunset Sessions
nomeado para Iberian Festival Awards
O festival Seaside Sunset Sessions deste ano, que se
realizou em Agosto na praia fluvial de Pampilhosa da Serra,
está nomeado em seis categorias na 5.ª edição dos Iberian
Festival Awards, anunciou a Câmara.

Desenhos de José Régio reunidos em catálogo
inédito apresentado em Vila do Conde
O catálogo da exposição “[Re]visitações à Torre de
Marfim”, sobre obra de José Régio, foi lançado sábado,
em Vila do Conde, sendo um dos pontos altos da evocação
dos 50 anos da morte do autor.

Cem figurantes e 40 cenas bíblicas dão vida
ao presépio de Poiares na Régua
A antiga escola primária de Poiares, em Peso da Régua,
vai ser o palco para o presépio vivo de Poiares que conta
com cerca de 100 figurantes e 40 cenas bíblicas. Será
possível visitar o “Presépio Vivo de Poiares” no domingo,
nos dias 15 e 22 de Dezembro e ainda no dia 5 de Janeiro.

Presidente da República felicita Djaimilia
Pereira de Almeida por prémio Oceanos
O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, felicitou no passado
dia 6 de Dezembro, a escritora Djaimilia
Pereira de Almeida por ter vencido o prémio
Oceanos com “Lisboa, Luanda, Paraíso”,
“um dos livros mais tocantes sobre a diáspora africana”.

Cartola de Sousa e seu filho Aquiles, que
se instalam em Lisboa e arredores, entre
grandes esperanças e grandes desilusões”.
A autora Dulce Maria Cardoso, de
Portugal, que escreveu “Eliete”, e a brasileira Nara Vidal, autora de “Sorte”, foram
distinguidas em segundo e terceiro lugar.

“Felicito a escritora Djaimilia Pereira
de Almeida, vencedora, com o romance
‘Lisboa, Luanda, Paraíso’, da edição deste
ano do Oceanos - Prémio de Literatura em
Língua Portuguesa, que em anos anteriores
distinguiu igualmente Gonçalo Tavares,
Valter Hugo Mãe, José Luís Peixoto e Ana
Teresa Pereira”, pode ler-se no comunicado publicado na página da Presidência da
República, que recorda que concorreram
ao galardão quase 1.500 escritores de 10
países.
Salientando que Djaimilia Pereira de
Almeida tinha já assinado um “poderoso
testemunho sobre a identidade a pertença”
em “Esse cabelo”, Marcelo Rebelo de
Sousa elogiou “Lisboa, Luanda, Paraíso”
como “um dos livros mais tocantes sobre a
diáspora africana, a história dos angolanos

“Quando penso no caminho deste livro,
e no que foi preciso viver até escrever este
livro, passa-me pela cabeça pessoas que
já morreram, lembro-me muito dos meus
avós”, disse Djaimilia Pereira de Almeida
numa declaração gravada e exibida após o
anúncio do resultado, na quinta-feira, em
São Paulo.
“Gostava de fazer muitos agradecimentos. É uma honra muito grande para
mim, nunca imaginei a estar a gravar este
depoimento”, acrescentou.
O valor total dos prémios foi de 250 mil
reais (56 mil euros), verba que será dividida
por três escritores.
O livro vencedor receberá 120 mil reais
(27 mil euros), o segundo classificado 80
mil reais (18 mil euros) e o terceiro 50 mil
reais (11 mil euros).
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Museu Marítimo de
Sesimbra nomeado para
Museu Europeu do Ano
O Museu Marítimo de Sesimbra está nomeado para o
Prémio Museu Europeu do Ano 2020, cujo vencedor será
anunciado em Maio, em Cardiff, País de Gales, revelou
quinta-feira (5) o Fórum Europeu de Museus, responsável
pela organização.

O Museu Marítimo de Sesimbra é o único português
a integrar a lista dos 61 nomeados a este prémio internacional, criado há mais de 40 anos com o objectivo de
reconhecer a excelência na cena museológica europeia e
promover processos inovadores no sector.
O Prémio Museu Europeu do Ano é o principal e mais
antigo dos galardões atribuídos pelo Fórum Europeu dos
Museus e também o mais prestigiado na Europa.
Entre os nomeados para 2020 contam-se museus
como o Museu de Herzegovina, na Bósnia; o Museu de
Lodève, em França; o Museu Alemão de Espionagem,
na Alemanha; a Casa Anne Frank, na Holanda; o Museu
Histórico, na Suíça; ou o Museu de África, na Bélgica,
reaberto no final do ano passado, depois de mais de uma
década de renovação.
O Museu Marítimo de Sesimbra abriu ao público
em 2016 e apresenta um património ligado ao mar e à
pesca, fruto de um trabalho de proximidade feito com a
comunidade piscatória.
Sendo o mar parte integrante da história de Sesimbra
e da sua comunidade, este museu reúne elementos que
permitem compreender essa história e essa vivência
desde há cinco mil anos, como, por exemplo, um cepo
de âncora com cinco mil anos associado à navegação no
período romano e um conjunto de anzóis e pesos de rede
situados entre 2500 e 200 a.C., as peças mais antigas
deste espólio.
Como viajavam os pescadores de Sesimbra, as devoções
marinheiras e marítimas, as várias artes de pesca, o Parque
Marinho e o rei D. Carlos são algumas das temáticas que
ocupam os vários espaços do equipamento.
Um ano depois de ter aberto portas, o Museu Marítimo
de Sesimbra recebeu uma menção honrosa e dois prémios
no Prémio Museu do Ano, da Associação Portuguesa de
Museologia.
Atribuído pela primeira vez em 1977, o Prémio Museu
Europeu do Ano distinguiu nesse ano o Ironbridge Gorge
Museums Trust, no Reino Unido.
No ano passado, o prémio foi para o Rijksmuseum
Boerhaave, situado em Leiden, Holanda.
Em 2017, o Museu de Leiria foi premiado com o
prémio Silletto, um dos galardões mais importantes da
cerimónia anual fórum.

