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Vila Real cumpriu tradição de dar o pito,
o doce que atrai novos e velhos
Por Paula Lima
A tradição do pito, que se
cumpriu sexta-feira em Vila
Real, representa um negócio
extra para as mulheres que
vendem o doce típico de massa
e abóbora e atrai muitos populares ao recinto da capela de
Santa Luzia.

riga oferece o pito ao rapaz
que, em Fevereiro, retribui
com a gancha.
E nem a chuva ou o frio
afasta os clientes, muitos
homens e mulheres.
“Estou aqui a vender o pito.
Já há mais de 40 anos que venho aqui”, afirmou à agência
Lusa Augusta Silva, 70 anos.

“Estou aqui pela tradição.
Este ano já não era para fazer,
mas o bichinho anda cá”,
salientou.
Um dos clientes de Augusta
foi Albino Guicho, 60 anos,
que disse que todos os anos
vem visitar a capela e buscar
“os pitinhos” para a família
e amigos.

Uma tarja onde se lê: “Aqui
nasceu a tradição pitos de
Santa Luzia” chama a atenção
para a rua que sobe à capela,
na localidade de Vila Nova,
numa das entradas da cidade
de Vila Real.
Lá em cima, algumas mulheres ocupam stands com
bancadas recheadas deste
doce típico que protagoniza
uma tradição popular que se
repete todos os anos: a rapa-

Contou que aprendeu a receita com a sogra. “Fazíamos
a meias, eu dava o trabalho
e ela dava os ingredientes e
esticávamos a farinha com
uma garrafa de vidro, pois
não tínhamos rolo na altura”.
Para o dia de Santa Luzia,
Augusta Silva fez à volta
de 1.000 pitos. Sexta-feira
é o dia principal, mas já na
quinta-feira “saíram mais de
20 dúzias de casa”.

“Ainda sou do tempo em
que isto era uma festa enorme”, lembrou.
O pito, com recheio de
doce de abóbora e cobertura
de massa de farinha, tem o
formato de uma espécie de
penso antigo que se colocava na vista. Santa Luzia é a
padroeira dos doentes com
problemas de olhos.
Esta tradição começou por
ser religiosa e acabou, com o

passar do tempo, por ter um
cariz popular e são mulheres e
homens de todas as idades que
aderem à brincadeira.
“Damos a esmola à santinha
e compramos o pito. O pito é
para o meu homem, tem de
ser, e depois é ele que me dá a
gancha no São Brás”, afirmou
Piedade Brás, 67 anos.
Ao lado, o marido Manuel
Ferreira, de 63 anos, disse,
entre sorrisos, que gosta do
doce.
Maria José Seixas, 42 anos,
é cozinheira num restaurante e
aproveita as horas livres para
ganhar um dinheiro extra.
Para estes dias fez à volta de
“1.500 pitos”.
“Aproveito, no dia de Santa
Luzia, faço sempre uns pintinhos e há já quase 20 anos
que venho. Aprendi com os
meus avós. A tradição era
fazer-se todos os anos e, para
não deixar cair a tradição,
comecei a fazer também como
eles”, referiu.
É “mais um extra” que
Maria José faz, com “muito
sacrifício, mas que vale a
pena”.
Durante este mês recebe
encomendas e aproveita as
horas livres para cozinhar o
doce, tudo de forma manual,
desde o estender a massa,
cortar e fazer o recheio com
as abóboras da própria horta.

SEM IGUAL

Bragança em projecto europeu
para preparar escolas para
o ensino do Xadrez
Algumas crianças de Bragança estão a aprender xadrez,
no âmbito de um projecto europeu em que participa uma
instituição local que apresentou um manual sobre o jogo
que pode vir a fazer parte dos currículos escolares.
O potencial desta modalidade para a aprendizagem,
desenvolvimento e reabilitação levou quatro instituições
de outros tantos países europeus a apostarem num projecto
financiado pelo programa Erasmus+, que no último ano
tem levado o xadrez a escolas-piloto.
O projecto termina no final do ano com um manual
para professores apresentado no dia 13, em Bragança,
pela Academia do Centro Social e Paroquial dos Santos
Mártires, parceiro num consórcio de quatro instituições,
que envolve ainda as federações de xadrez de Barcelona
(Espanha) e da Letónia e tem como coordenador o Centro
Educativo e Desportivo Nacional de Itália.
As quatro instituições do projecto “Black and White
Sport Chess” estiveram envolvidas na elaboração do
manual “Modelo de curso de xadrez para escolas do primeiro ciclo” que foi entregue aos professores do Centro
Escolar da Sé, em Bragança.
O manual tem como propósito, como explicou o representante do parceiro português, Sérgio Conde, “dar
mais competências aos professores para conseguirem
ensinar crianças na faixa etária entre os seis e os sete
anos a jogar xadrez”.
O projecto surge, segundo explicou, “fruto de uma
normativa da União Europeia que visa que, a curto, médio prazo, o xadrez deverá ser incluído nos currículos
educativos enquanto disciplina obrigatória”.
“Há vários estudos científicos que comprovam que o
xadrez é uma ferramenta de estimulação cognitiva bastante importante, também de estimulação psicomotora
e também de reabilitação”, observou, sublinhando que
a ideia do projecto é aproveitar “o potencial em torno
desta modalidade”.

Magalhães/500 anos:

“Sagres” parte para a sua “maior viagem”
com passagem pelos Jogos Olímpicos
O navio-escola “Sagres” vai partir em
Janeiro para a maior viagem dos seus 82
anos de história, integrada nas comemorações do V Centenário da Circum-Navegação
de Fernão Magalhães, marcando também
presença nos Jogos Olímpicos de 2020,
em Tóquio.
“Esta é a viagem maior em duração e em
distância dos 82 anos de história do navio,
e vai ter também a maior tirada da história
do navio, que serão 32 dias a navegar, entre
o Taiti e Punta Arenas”, disse Maurício
Camilo, comandante do navio-escola
“Sagres”, durante a apresentação da viagem.
A viagem do navio-escola “Sagres”, que
começa no dia 5 de Janeiro de 2020 e termina
em 10 de Janeiro de 2021, foi apresentada
na quinta-feira, em Lisboa. A viagem, com
a duração de 371 dias, vai passar por 23
portos em 20 países dos cinco continentes,
num total de 41 mil milhas.
“Foram 18 meses de planeamento e será
mais de um ano de viagem. Para além da
presença nas Comemoração de Magalhães,
o navio vai estar como ‘Casa de Portugal’
nos Jogos Olímpicos”, disse o comandante.
Devido à presença do navio-escola
“Sagres” em Tóquio, entre 18 e 27 de
Julho, uma parte da viagem vai ser efectuada em sentido contrário à rota original
de Magalhães e Elcano.
“O navio vai fazer 70% da viagem correspondente à rota original”, frisou, referindo
que no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas,
a embarcação vai estar em Díli.

Depois de Tóquio, o navio parte para uma
longa viagem para Punta Arenas (Chile),
de modo a participar nas comemorações da
Descoberta do Estreito de Magalhães, entre
18 e 23 de Outubro.

“O navio vai estar em Tóquio com um
programa específico. Não vai estar todo o
tempo, apenas de início, porque tem de estar
em Punta Arenas para as comemorações
e a distância corresponde a três meses de
navegação”, defendeu.
Maurício Camilo destacou ainda a novidade de serem efectuados projectos de
investigação científica durante a viagem,
três em execução e um em divulgação.
“Um deles será o lançamento de bóias
derivantes que vão passar informação em
tempo real para terra. Outro projecto tem a
ver com a recolha de 400 amostras de água
para detectar a presença de micro-plásticos.
É uma parceria entre o Instituto Hidrográfico
e a Administração Oceânica e Atmosférica
Nacional dos Estados Unidos (NOAA na
sigla em inglês)”, disse.
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Breves de Portugal
Turismo, indústria e energia fazem do Norte região
que mais cresceu em 2018 — INE
O Norte foi a região portuguesa que mais cresceu em
2018, com um aumento do Produto Interno Bruto (PIB)
de 2,9%, impulsionado pelo turismo, indústria e energia,
segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE).

Poder de compra em Portugal sobe para 76,8%
da média da UE em 2018
O poder de compra em Portugal fixou-se em 76,8% da
média da União Europeia em 2018, acima do ano anterior
(76,6%), ocupando o 16º. lugar entre os países da zona
euro, divulgou o INE.

Portugueses viajam mais
no Natal e Ano Novo e
maioria fica em Portugal
O número de portugueses
que admite gozar férias durante o Natal e Ano Novo
subiu ligeiramente face a
2018, optando a maioria por
ficar em Portugal, segundo um
inquérito do IPDT, entidade
especializada em consultoria
na área, em parceria com a
Soltrópico.

lhendo 52% das preferências,
seguindo-se Alentejo e Açores
(15%).O IPDT revela ainda
que “um terço dos turistas
portugueses têm como destino o exterior do país, um
acréscimo de 5% face ao ano
passado” e “Espanha, França e
Reino Unido são os principais
destinos”.

De acordo com informação
divulgada, 40% dos inquiridos
responderam que iriam fazer
férias fora de casa nesta altura, “um ligeiro acréscimo de
1,6 pontos percentuais” face
a 2018.
O inquérito concluiu ainda
que dos 40% que tencionam
ir de férias no Natal e fim
de ano, “69% vão ficar em
território nacional”, com as
regiões do Centro e do Porto
e Norte a aparecerem como
destinos preferenciais, “reco-

A duração da estadia será,
em média, de 4,15 noites, “o
que representa um acréscimo
face ao período homólogo
de 2018 (3,46 noites)”, mas
o consumo “diminui ligeiramente face a 2018”.
O estudo concluiu também
que a “visita a familiares e
amigos é a principal motivação que leva os portugueses a
optar pelo destino de férias na
época natalícia, apontada por
36% dos inquiridos”, referiu
o IPDT.

GAVIÃO: Belver acolhe primeira Feira do Azeite
A Junta de Freguesia de Belver, no concelho de Gavião,
distrito de Portalegre, vai promover a primeira edição da
Feira do Azeite, no dia 22 deste mês, no Clube Recreativo
e Desportivo Belverense, informou a autarquia.

MIRANDA DO DOURO: Município promove
congresso “Turismo da Raia:
‘O Douro que nos une’”
O município de Miranda do Douro promove nos dias 27 e
28 de Dezembro o Congresso “Turismo da Raia: ‘O Douro
que nos une’”, a fim de valorizar e promover o património
natural e cultural à volta do rio, para atrair novos visitantes
e turistas, obtendo o aumento da afluência que se traduzirá
numa melhoria da economia, indicou a autarquia.

Prosseguir inovação e incentivar
empreendedorismo é o desafio para 2020
— especialistas
Prosseguir o caminho da inovação e incentivar o empreendedorismo em 2020 foi a principal meta traçada pelos
especialistas durante o fórum Portugal Economia Social,
que decorreu entre terça e quarta-feira, em Lisboa.

SEM IGUAL

Governo cria fundo de 200 ME
para emigrantes investirem em
empresas em Portugal
O fundo de 200 ME para os emigrantes investirem em
Portugal é “um fundo sem paralelo na união Europeia”,
disse o secretário de Estado Adjunto e da Economia, no
quarto encontro de investidores da diáspora, em Viseu.
“Um fundo de investimento que designamos por 200M
que tem uma participação pública no montante de 100
milhões de euros (ME) e terá uma participação privada
também de igual montante. Este fundo destina-se a apoiar
actividades de investimento de empresários que queiram
concretizar projectos e participações de capital em empresas”, anunciou João Neves.
Entre as várias medidas apresentadas por João Neves, o
governante destacou este fundo que, no seu entender, tem
“uma enorme importância do ponto de vista financeiro e
é um fundo que pode ser bem utilizado pelos investidores
da diáspora no sentido de apostarem em investimentos,
em empresas em Portugal”.
A secretária de Estado do Turismo apresentou dados
do turismo, como um crescimento “na ordem dos 7%, ou
seja, a um ritmo que é o dobro da União Europeia” e, ao
nível das receitas, Rita Marques disse que, em Setembro,
Portugal atingiu, “pela primeira vez, um mês recorde”.
“Já tínhamos atingido dois meses, Julho e Agosto, 2000
ME de receitas e este Setembro de 2019 foi o terceiro
mês do ano que atingimos também este nível de receitas e
depois temos mercados verdadeiramente impressionantes
que estão a crescer a um ritmo alucinante, também devido à diáspora”, destacou Rita Marques, referindo que o
turismo representa 13% do PIB nacional.
Neste sentido, a governante também apresentou algumas medidas de apoio ao investimento, que fazem parte
do plano estratégico ET2027, com “programas desenhados
para reforçar dinâmicas em países onde a diáspora é forte”
e, para fazer crescer o número de noites em Portugal,
“há linhas específicas para que a oferta turística se possa
robustecer”.
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Epístola aos Efésios
Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil
Os teólogos, ao analisarem a Epístola de São
Paulo aos Efésios, ficam em dúvida sobre ser
realmente uma carta. Isso fica claro se forem
retirados o começo (1,1-2) e o fim de Efésios
(6,21-24), considerados por muitos estudiosos como acréscimos posteriores, uma vez
que o texto apresenta poucas características
de carta. Assemelha-se mais a um discurso,
sermão ou homilia.
De facto, o texto é composto, entre outras
coisas, de hinos (1,3-14; 1,20-23; 2,14-18),
doxologia (3,20-21) e orações de acção de
graças e súplicas (1,15- 19) e pedidos (3,1419). Alguns estudiosos afirmam estarmos
diante de uma liturgia. Essas peculiaridades
aproximam o texto de Efésios a outros textos
do Novo Testamento considerados homilia ou
sermões, como é o caso de Hebreus.
O segundo ponto, a saber, é se foi escrita aos
Efésios mesmo. A maioria das Bíblias traz em
1,1 a palavra Éfeso, mas alguns manuscritos
antigos desse texto, considerados importantes,
não têm a expressão “que estão em Éfeso” ou
“que moram em Éfeso”. O texto original de
1,1 deveria ser então assim: “Paulo apóstolo
do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos
santos e fiéis ao Cristo Jesus: graça e paz à
vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo”.
Pois bem, no lugar em que se encontra
hoje a expressão que estão em Éfeso, ou que
moram em Éfeso, deveria ter um espaço para
que aí fosse inserido o nome de alguma comunidade cristã da Ásia Menor, por exemplo,
Laodicéia (Cl 4,16), ou outra qualquer, como
Pérgamo, etc.
A partir disso, muitos estudiosos afirmam
que a carta aos Efésios teria sido um texto
circular, uma espécie de “carta aberta” às
comunidades daquela região, inserindo-se no

espaço em branco de 1,1 o nome da respectiva
comunidade.
Outra dificuldade é determinar onde e quando foi escrita. Sabemos que Paulo, com raras
excepções, costumava ditar as suas cartas, mas
a data certamente deve situar-se após a sua
morte (calcula-se que tenha sido decapitado
no ano de 68). A comunidade de Efésios teria
sido criada nos anos em que surgiram as obra
de Mateus e Lucas (Evangelho e Actos). Uma
provável data seria na década de 80.
Sabe-se hoje que Lucas, nos Actos dos
Apóstolos, entre outros objectivos, tinha o
de resgatar a imagem e as obras de Paulo
(evangelização, fundação de comunidades
etc), contestadas por grupos cristãos conservadores ligados sobretudo a Tiago e à Igreja de
Jerusalém. Estaria a assim chamada carta aos
Efésios a fazer parte desse plano resgatador
da vida e das tribulações de Paulo. Alguém,
ligado às tradições e ensinamentos deixados
por esse campeão da fé e da evangelização
na metade do século I, usa o nome de Paulo
apóstolo (1,1) e prisioneiro (3,1; 4,1) para,
entre outras coisas, não permitir que tanto
esforço e sacrifício terminassem em nada. Na
carta, Paulo é apresentado como ministro do
Evangelho (3,7) que, por causa disso, enfrenta
tribulações (3,13). Nesse caso, pouco importa
saber o lugar de onde Efésios foi escrita.
A maioria dos estudiosos, contudo, sabendo
dos planos de Lucas em Actos, é da opinião que
Lucas omite uma prisão de Paulo em Éfeso.
Vamos ver isso de perto. Durante a terceira
viagem missionária (anos 53 a 57) descrita
em Actos (18,22-21,16), Paulo deteve-se por
quase três anos em Éfeso (19,8.19; 20,31).
Porquê? Talvez por motivos estratégicos de
evangelização e também por motivos de força
maior, como uma eventual prisão.
Mário Eugénio Saturno (cientecfan.blogspot.
com) é Tecnologista Sénior do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano
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A grande criminalidade
Por Hélio Bernardo Lopes
Correspondente de Portugal
A grande criminalidade continua na ordem
do dia. A própria literatura policial, tal como
o cinema, ou as séries televisivas, continuam
a suscitar-nos um interesse muito geral. E é
assim por todo o mundo.
Claro está que a criminalidade é muito
variada, não tendo toda a mesma importância na comunidade nacional, ou mesmo
na internacional. Um crime pode comportar
uma enormíssima gravidade, mas atingindo
directamente apenas uma pessoa, ou indirectamente os seus familiares. E pode não atingir
de imediato uma pessoa, mas muitas mais
com algum desfasamento temporal. E pode
também ajudar, ainda que de um modo difuso
e inconsciente, à destruição dos alicerces da
própria organização da comunidade humana
onde tem lugar ou impacto.
A densidade criminal de certa sociedade
tem a seu montante um conjunto diversificado de factores. Desde logo, factores de
natureza cultural, ligados a práticas muito
antigas e assim tomadas como coisa natural. Mas também factores induzidos pela
própria organização da sociedade, incluindo
os potenciados pelo modo como a grande
comunicação social procura conseguir audiências, mormente singularidades.
O triunfo neoliberal, naturalmente, secundarizou as pessoas, potenciando o valor
simbólico do dinheiro e da riqueza. A moda,
as marcas, o sucesso (sempre aparente ou
passageiro), a necessidade de ser diferente,
mesmo singular, de parceria com a secundarização da cultura e dos grandes e naturais
valores, determinaram o surgimento de
convites fortemente tentadores a fim de se
conseguirem aqueles objectivos dos tempos
de agora. Portanto, a criminalidade fica logo
ali à esquina.
No meio de tudo isto, o Estado claudicou na sua função de disseminador do bom
exemplo e da moral e da ética na vida em
sociedade. O Estado passou também a ter de
seguir a criação de dinheiro, bem como das
condições que permitam obtê-lo e valorizálo. Num ápice, surgiram, com a maior naturalidade, os canais profissionais que permitem
uma troca de potenciais entre interesses e
funções, tudo colocado na completa revelia
dos valores ausentes e de uma moral e de uma
ética cuja presença são fundamentais para se
conseguir coesão social e a capacidade para
levar de vencida as naturais dificuldades da
vida em sociedade.
A tudo isto, há que juntar o nefando papel
da grande comunicação social, também ela
carente dos essencialíssimos programas
que gerem audiências. Sobretudo, os da
bola, ou os ligados a escândalos de todo o

tipo. Muito mais que informar, o que estes
programas acabam por conseguir é criar
estados de revolta, de divisão, ou de espírito
justiceiro.
Volta que não volta, a classe política
surge-nos com novas ideias, em geral velhas
e requentadas, ou perigosamente copiadas
de onde já deram provas de terrível falência.
Este é o caso mais recente da delação premiada, um perigosíssimo alçapão em todos
os lugares onde vigora, e cujas terríveis
consequências são facilmente previsíveis
em Portugal.
Claro está que a delação premiada, em
Portugal, só pode surgir se tiver o apoio do
PS. Infelizmente, a História do PS no domínio da Justiça mostra que as suas iniciativas
nunca se pautaram por grande qualidade.
Invariavelmente, ou não funcionam como
se previu, ou tornaram-se mesmo numa
fonte de descrédito institucional forte. E
a verdade é que sempre existiu uma razão
omnipresente que não foi atendida: o modo
português de estar na vida.
Nos países onde funciona a delação premiada a corrupção nunca por ali teve grandes
êxitos. Onde a delação premiada teve alguma valia foi no domínio da criminalidade
ligada ao mundo mafioso – mesmo aqui, só
muito recentemente –, ou no do consumo
e venda de estupefacientes. Simplesmente,
estas franjas de criminalidade raramente
baixaram, e muito menos tiveram um fim.
Infelizmente, a delação premiada também
acabou por permitir injustiças diversas,
suportadas em denúncias falsas, ou imprecisas, ou erradas, em todo o caso sempre
aproveitadas pelas autoridades para mostrarem trabalho feito.
Entre nós, merece uma chamada de
atenção forte as recentes tomadas de posição de António Ventinhas, que expôs uma
alegada exigência hierárquica de que os
procuradores acusem sempre, mesmo que,
em consciência, entendam não dever seguir
tal caminho. Isto, caro leitor, foi-nos relatado
pelo líder do Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público... Até agora, sem mais
novidades, explicações ou clarificações.
De modo que surge a questão: aonde nos
conduziria, perante as características que
são as nossas, a implantação legal no País
da delação premiada?
O leitor facilmente perceberá que não é
necessário ser-se jurista para aquilatar dos
terríveis perigos para a liberdade derivados
da entrada em vigor de um instrumento que
está claramente ligado às mais desumanas e
injustas sociedades de sempre. Enfim, fico
à espera de ver se o PS volta a operar, no
domínio da Justiça, mais uma embrulhada.
Desta vez, porventura, a mais grave de
sempre.
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Para uma sociedade melhor
Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal
No tempo da minha juventude, conheci mocinha de origem modesta mas rica de inteligência,
esperteza e perspicácia. Enxergava, com clareza,
intenções onde a maioria apenas entrevia palavras
e gestos.
Era pequenina, graciosa nos meneios, de lábios
finos, cheios de simpáticos sorrisos. Delicada, como
bonequinha de biscuit.
Gostava de dialogar com ela, acompanhando-a,
com satisfação, no raciocínio quase sempre acertado e oportuno.
Perdi-a há muitos anos, nos encontros e desencontros da vida. Tive pena, porque o seu espírito
crítico era-me útil.
Graças a sortilégios da técnica do Facebook,
reencontrei-a, já no crepuscular da vida, mas ainda
com a frescura e a perspicácia que lhe conheci.
Certa ocasião, falava-se de novelas de TV
quando ela saiu-se com esta: “– As novelas não
são escritas para nos entreter, mas para modificar
o nosso pensamento.”
Já havia chegado a essa conclusão, mas a frase
ficou-me gravada na memória como verdade incontestável.
A maioria das novelas de TV são verdadeiras
lavagens cerebrais, no intuito de alterar, sem sentir:
comportamentos, ideologias e conceitos morais.
Constantemente somos bombardeados pela
televisão – e não só – com ideias e conceitos da
Nova-Moral, de forma a inculcar, mormente na
juventude, novos conceitos e comportamentos
que certas minorias pretendem impor, por interesse económico ou prazer mórbido de perverter
a sociedade.
Dizem-me: As novelas são o espelho da sociedade actual. Será? E que sociedade?
Anos há, escutei na “Associação dos Jornalistas
e Homens de Letras do Porto” interessante conferência proferida pelo inesquecível comunicador

António Lopes Ribeiro.
A determinado passo da dissertação, asseverou:
“O cinema não é nem mais, nem menos, do que o
espelho da sociedade.”
Concordei e concordo. Mas não será a sociedade, também, o espelho do cinema e da novela
televisiva?
É inegável que o carácter é alicerçado em tudo o
que vemos, ouvimos e lemos. As leituras; o escritor
que preferimos; o jornal e a revista que compramos;
os programas de TV a que assistimos; e o canal
de televisão que vemos, exercem sobre nós efeito
determinante no nosso comportamento.
Igualmente, os locais que frequentamos; os divertimentos; os amigos; e até o bairro em que vivemos,
influenciam o nosso modo de pensar e agir.
Quem manda, quem tem o poder, conhece perfeitamente isso e utiliza-o para moldar-nos a seu
belo prazer, tão subtilmente que pensamos que as
ideias são nossas e não deles! …
Eu sei que não há uma sociedade, mas várias
na mesma cidade. Cabe a cada qual escolher e
integrar-se naquela que o ajude a peregrinar pela
vereda do bem.
Sem dúvida que cabe aos pais e à família o
dever – diria: obrigação – de orientar e criar nos
filhos bons hábitos que lhes formem carácter honesto e sadio.
O bom exemplo que recebemos dos progenitores
e a conduta que nos ensinaram são importantes, não
só para nós, como para os outros, porque a Pátria
não é mais que o conjunto das Famílias.
Por isso, devido à decadência das famílias, a
Pátria deixou de ser local seguro. O crime campeia;
o respeito acabou; o pudor desapareceu; e a honra
e a dignidade vendem-se, tal qual como Fausto
vendeu a alma.
É urgente salvar a nossa civilização. Voltar aos
conselhos bíblicos; educar e louvar a virtude; se
não queremos caminhar para a promiscuidade que
nos levará à destruição e ao aniquilamento total da
sociedade, que já foi de Cristo.

Reflexão teológica sobre Mensagem
de Fátima editada em formato digital
O Santuário de Fátima anunciou segunda-feira (16) a publicação, em formato digital, de “A Mensagem de Fátima – a misericórdia de Deus: O triunfo
do amor nos dramas da história”, considerada “das mais abrangentes reflexões
teológicas sobre a mensagem de Fátima”.
Da autoria do teólogo espanhol Eloy Bueno de la Fuente, o livro, agora
disponibilizado em formato
de e-book, foi publicado
em Outubro de 2013, e
nele é analisada a mensagem de Fátima “à luz da
documentação histórica,
com as ferramentas da teologia actual”, informou o
Santuário.
“No prefácio do livro,
o acontecimento-Fátima é
descrito como ‘um fenómeno tão complexo’ que se ‘impõe como um desafio
e como uma exigência para a reflexão teológica’. O núcleo da Mensagem de
Fátima reflecte, de diferentes pontos de vista, o próprio coração da revelação.
Desenvolve com harmonia uma experiência autêntica do mistério cristão nas
suas componentes mais genuínas e autênticas. A forma de linguagem e o revestimento simbólico erguem-se como um protesto e como uma proposta em
circunstâncias determinadas do mundo e da Igreja”, segundo informação ontem
disponibilizada na página da Internet do Santuário de Fátima.
Aquando da apresentação do livro, em 2013, Eloy Bueno de la Fuente considerou que “a Mensagem de Fátima actua como uma interpretação profética
da história enquanto denúncia dos infernos que gera o egoísmo humano, (…)
e destaca a existência de um amor maior – representado por Maria – que é
garantia de que (o Mundo) não acabará em tragédia”.
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Madeira com perspectivas de “casa quase
cheia” no Fim de Ano — Governo Regional
As perspectivas das festas do Fim de Ano
na Madeira, um dos principais cartazes turísticos da região, são de “quase casa cheia”
e uma taxa de ocupação na ordem dos 90%,
disse o secretário regional do Turismo.
“As perspectivas para o final do ano na
Madeira são boas. Nós temos uma indicação
de que teremos um Fim de
Ano de quase casa cheia”,
disse Eduardo Jesus à
agência Lusa.
Segundo o responsável, “tudo indica que a
ocupação dos hotéis de
cinco estrelas será maior
do que a dos anos anteriores”.
O governante salientou que este ano há um
“reforço ao nível da animação”, tendo as festas
já começado em 1 de Dezembro na baixa
do Funchal. “Este ano temos um reforço
muito grande das actividades que ocorrem
na cidade do Funchal”, realçou, apontando
que o “Mercadinho de Natal passou a dispor
de uma segunda área” na Praça do Povo,
além da que era habitual na Placa Central
da Avenida Arriaga.
Eduardo Jesus mencionou que as “casinhas de Natal” onde estão disponíveis os
produtos tradicionais da época, como as
broas, os bolos de mel, a fruta, os licores e
poncha, além de outros produtos, “duplicaram a oferta existente”.
A segunda zona de barracas está junto à
feira popular, onde está montado o circo,

um espectáculo que vem apenas ao Funchal
nesta altura do ano, e “vai permitir uma
nova centralidade a este nível nestas comemorações natalícias e do fim de ano”.
A quadra natalícia, denominada de
‘Festa’ na Madeira é uma das mais animadas na região.
O Governo Regional
celebrou dois contratos
com a designação “Festas
de Natal e de Fim de Ano
2018 e 2019”, num valor
total de 2,3 milhões de euros, mas que engloba ainda as festas de Carnaval.
As artérias do Funchal
e arredores estão iluminados com mais de
um milhão de lâmpadas
que acenderam em 1 de
Dezembro e só se apagam
em 6 de Janeiro.
O tema “Natal Madeirense” dá o mote
aos motivos desenhados há um ano e que
visaram também prestar “homenagem aos
600 anos do descobrimento da Madeira e
do Porto Santo”, nomeadamente no cais
da cidade.
Na noite da passagem do Fim de Ano,
a Administração dos Portos da Madeira
prevê que estejam acostados e fundeados
ao largo da baía do Funchal 11 navios de
cruzeiro para assistirem ao espectáculo de
fogo-de-artifício.
Neste dia, a festa acontece nas ruas e
estende-se aos hotéis e a vários espaços
para dar as boas vindas ao novo ano.

SEM IGUAL

Cardeal Tolentino Mendonça homenageado
com nome de rua em Machico
A Câmara Municipal de
Machico, na Madeira, atribuiu o nome do Cardeal
José Tolentino Calaça de
Mendonça a uma rua do concelho, anunciou a autarquia.
A Rua do Leiria passará
a chamar-se Rua Cardeal
Tolentino Mendonça.
A proposta, aprovada na
reunião do executivo liderado por Ricardo Franco,
foi sustentada com base na
importância que o actual
Cardeal detém enquanto teólogo, investigador, biblista,
poeta, ensaísta, professor e
vice-reitor da Universidade
Católica Portuguesa.
Também pelo facto de ser
detentor dos graus de comendador da Ordem do Infante
D. Henrique, pelo ex-Presidente da República Jorge
Sampaio e da Ordem Militar
de Sant’Iago da Espada, esta
última atribuída pelo antigo
Presidente da República
Aníbal Cavaco Silva.
A recente nomeação a
Cardeal, pelo Papa Francisco,
é outro dos motivos que
levou a Câmara Municipal
de Machico a considerar
Tolentino de Mendonça “uma
incontornável personalidade
com renome internacional,
merecendo assim destaque
naquela que foi a terra que o
viu nascer, passando a estar
associado ao arruamento que

o homenageado percorreu
inúmeras vezes a caminho do
Forte de São João Baptista, sobranceiro à Baía de Machico,
onde residiu durante vários

anos”. A 23 de Dezembro terá
lugar uma recepção oficial ao
Cardeal pelas 15:00 horas,
no Salão Nobre dos Paços do
Concelho.

Porto do Funchal com quase meio milhão
de passageiros até Novembro
O Porto do Funchal recebeu entre Janeiro e Novembro
deste ano 244 escalas de navios de cruzeiro, que transportaram quase meio milhão de passageiros de visita à
Madeira, informou a Administração dos Portos da Madeira.
De acordo com a presidente da Administração dos
Portos da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, os números
relativos a este período vêm “confirmar que o Porto do
Funchal está na linha da frente dos portos portugueses”.
A APRAM destaca que nos meses em análise se registou um aumento de 10% no movimento de passageiros e
de 3% no número de escalas, face ao período homólogo.
No Porto do Funchal ocorreram nestes 11 meses 1.248
embarques e 1.395 desembarques, atingindo as 187.194
passagens de tripulantes. A noite da passagem do ano é
a que regista a presença do maior número de navios no
Funchal, estando já prevista a escala de 11 embarcações.
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Programa açoriano de “turismo criativo”
apoia projectos de São Miguel, Terceira e Pico
O Creatour Azores, programa de promoção do “turismo criativo”, vai apoiar cinco
projectos-piloto das ilhas de São Miguel,
Terceira e Pico, nas categorias de arte e
natureza, artesanato e tradições, gastronomia
criativa e famílias e crianças.
O programa é coordenado pelo
Observatório do Turismo dos Açores e desenvolvido em parceria com a Universidade
dos Açores/Fundação Gaspar Frutuoso
e com o Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra (CES), sendo
financiado por fundos comunitários, através
do Programa Operacional Açores 2020, e
por fundos regionais, através da Direcção
Regional para a Ciência e Tecnologia.
Os cinco projectos-piloto que irão ser
financiados foram apresentados na semana
transacta, em Ponta Delgada.
Segundo informação da organização,
a Associação Comercial e Industrial do
Pico foi uma das entidades contempladas,
promovendo ‘workshops’ de gastronomia
e doçaria, vinho, actividades para crianças,
trilhos e pesca desportiva.
Dar a conhecer as tradições piscatórias
é o objectivo da Associação Marítima de
Pesca e Aquicultura da Terceira, ilha onde
foi também contemplado o projecto da
Re.function – The eco sustainable art residence, com ‘workshops’ de confecção de
pizzas e artesanato contemporâneo.
Em São Miguel, os projectos que serão
financiados são os ‘workshops’ de fotografia
de Pedro Canto Brum e Filhos, e The Farm,
um projecto criado por Gina Pinheiro, natural da Califórnia e filha de açorianos, que
leva turistas a uma exploração agrícola em
São Miguel.
“A ideia é trazer o turista para a nossa
exploração e falar sobre essas questões
complicadas sobre a saúde, sobre a agricultura, sobre o bem-estar do animal, através
dos olhos do lavrador. É uma experiência

palpável em que estão a explorar essas
questões, mas também a ver a realidade de
uma grande percentagem da população cá
na ilha”, explicou a empresária.
Para a “açoriana-americana”, como se
descreve, a história começou há cerca de 20
anos, quando conheceu o marido, micaelense, nas Sanjoaninas, celebradas em Angra do
Heroísmo, na ilha Terceira. “Apaixonámonos e agora, 20 anos depois, estamos a criar
este projecto juntos”, concretizou.
O Creatour Azores é “um projecto de investigação aplicada sobre turismo criativo”
cujo principal objectivo é “apoiar organizações e empresas turísticas e culturais, com
sede na região, a diversificarem e inovarem
a sua oferta turística”.
“Nos Açores já existem imensas actividades criativas”, atesta o presidente
do Observatório de Turismo dos Açores,
Carlos Santos, explicando que o objectivo
da iniciativa é criar “um movimento aglutinador de todas as iniciativas criativas da
Região Autónoma dos Açores, de maneira
a promovê-las como um cartaz da região”.
De acordo com a Secretaria Regional da
Energia, Ambiente e Turismo, o Creatour
Azores pretende, através da abordagem do
turismo criativo, promover “a sustentabilidade cultural potenciando actividades
artísticas e criativas que desempenhem um
papel determinante no desenvolvimento
socioeconómico”.

Ilha do Corvo prepara passagem de ano com Marcelo,
um “convidado especialíssimo”
A mais pequena ilha dos Açores, o Corvo, prepara-se por estes dias para receber “um
convidado especialíssimo” na passagem de ano, o Presidente da República, que brindará
com “o primeiro espumante” feito pela Adega Cooperativa do Pico. “Todos se estão a
preparar o mais possível para que seja um dia que corra bem, quer para os corvinos quer
para o senhor Presidente da República e a comitiva que o acompanha”, disse o presidente
da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva.
Habituados a festejarem a noite da passagem de ano reunidos em família ou em grupos
nalgumas casas particulares, os corvinos já tinham planeado um jantar convívio aberto à
comunidade no ginásio da escola secundária local, um espaço com capacidade para 250
pessoas e que este ano irá receber um convidado “especialíssimo”.

Vulcanólogo diz que uma nova ilha
poderá surgir nos Açores
O vulcanólogo Victor Hugo
Forjaz disse que uma nova ilha
poderá surgir nos Açores entre
as ilhas do Faial e São Jorge,
na sequência de “movimentos
ascendentes” que se têm vindo
a registar no mar.
“Pelo tipo de sismo, pela
cadência, pela periodicidade,
pela energia Richter e repercussões nas ilhas vizinhas, que
são Faial e São Jorge e, por
vezes, Pico, suspeita-se que
há movimentos ascendentes
no fundo do mar, sendo a
evolução natural o aparecimento de uma ilha”, declara
o presidente do Observatório
Vulcanológico e Geotérmico
dos Açores.
O vulcanólogo refere que
se têm vindo a registar “crises sucessivas”, ao longo dos
anos, no arquipélago, com
“intervalos de dois anos”, e o
surgimento de uma nova ilha
“não é nada de extraordinário
porque as ilhas são activas e
condensam movimentos tectónicos, seguidos de vulcânicos”.
Para o antigo docente da
Universidade dos Açores, o
fenómeno seria “melhor seguido” com um levantamento
batimétrico e com recurso a
um ROV, um veículo submarino operado de forma remota,
visando apurar se há fissuras,
deslocamentos e alterações
topográficas.

Segundo Victor Hugo
Forjaz, a Marinha portuguesa
“já deveria ter feito um levantamento no sentido de se
perceber melhor os movimentos do fundo do mar naquela
zona”, sublinhando que “não
há perigo de maior” para a
ilha do Faial, uma vez que a
zona fica “bastante afastada,
cerca de 25 a 30 quilómetros”.

do Mar e da Atmosfera possui, ressalvando que houve
uma equipa estrangeira que
já operou na região com este
equipamento, tendo recolhido
dados “muito interessantes” a
que a Governo Regional e a
Universidade dos Açores não
têm acesso.
Para Victor Hugo Forjaz,
a existência dos OBS seria

O especialista recorda que
nos Açores já emergiram ilhas
que depois voltaram a desaparecer, exemplificando com o
banco D. João de Castro, ao
largo da ilha Terceira, que “esteve fora do mar durante um
certo tempo”, tendo “falhas
geológicas provocado o seu
abatimento”, sendo previsível
que volte a emergir.
O vulcanólogo defende a
instalação nos Açores de OBS,
que são sismógrafos submarinos, que o Instituto Português

o “tira-teimas entre os que
acreditam que há movimentos
verticais importantes e os que
os negam”.
A Rede Sísmica do
Arquipélago dos Açores
tem vindo a registar desde Novembro centenas de
sismos, alguns dos quais
sentidos pela população,
numa zona localizada aproximadamente entre os 25 e
os 30 quilómetros a oeste da
freguesia de Capelo, na ilha
do Faial.
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Luso-descendente leva vinhos portugueses a restaurantes de Paris
“Chego lá, apresento-me, combino um encontro para
Seis dezenas de restaurantes de Paris servem vinhos portugueses graças a Karine da Costa, depois de um “trabalho poderem provar os produtos. Vejo o tipo de restaurante, o
de formiguinha” que desenvolve desde 2018 para divulgar os tipo de comida, e faço uma selecção dos meus produtos que
combinam mais”, explicou, acrescentando que, este ano, terão
néctares de produtores de várias regiões demarcadas.
sido enviadas cerca de 2.500 garrafas para Paris.
Pedro Veríssimo, de 38 anos, saiu há quase sete anos de
Campo Maior para o México para abrir o Grupo Mayoral e
Veríssimo — empresa de importação e exportação, com sede
em Metepec, no estado do México.
“Começámos com o negócio do café e da cortiça, mas
cada vez havia mais oportunidade de negócio de empresas
portuguesas que identificam o México como uma potência
mundial. Começámos a ficar com representação de marca e
a fazer o ponto de ligação para empresas portuguesas que
queriam entrar no território mexicano”, referiu.
Depois do café e da cortiça, a empresa começou a trabalhar
noutras áreas, como os moldes e a metalomecânica.
“Na actualidade, fazemos já o trabalho inverso: trazer
empresas mexicanas que não conhecem Portugal, trazer
“Nunca encontrava vinhos portugueses nos restaurantes da investidores para aproveitar Portugal como uma porta de
moda de Paris. Agora já começa a haver, mas há dois, três entrada para o mercado europeu”, explicou Pedro Veríssimo.
O grupo tem actualmente parcerias com mais de 25 empresas,
anos, não havia mesmo”, contou Karine da Costa à agência
Lusa, durante o IV Encontro de Investidores da Diáspora, que cada uma no seu sector, umas portuguesas, outras mexicanas.
“Nós próprios não somos distribuidores, somos, como nos
decorreu de quinta-feira a sábado, em Viseu.
Filha de pai natural de Vila Nova de Famalicão e de mãe chamam no México, facilitadores de negócios”.
Já Rui Rodrigues fez o inverso do que é habitual: abriu a
de Mêda, Karine da Costa, de 26 anos, sempre viveu em
Paris, mas “conhecia a qualidade dos vinhos portugueses” sua empresa, a ‘startup’ BeON Energy, na China, em 2014,
e lamentava não os conseguir encontrar nos restaurantes da e, no ano seguinte, mudou-a para Ponte de Sor, no Alentejo.
“Estive em Taiwan, na China, fiz muitos contactos na minha
capital francesa.
“Eu queria ter mais ligação a Portugal. Fui fazer uma área, de produção de electrónica, adquiri conhecimentos e
formação em viticultura a Albufeira para ter bases sobre o contactos, o que me permitiu iniciar a minha própria fábrica
para fabrico das invenções que eu tinha na cabeça”.
sector e outra em enologia em Paris”, contou.
A sua invenção, que recebeu vários prémios, consiste num
Karine da Costa começou nesta área em Maio de 2018,
com os vinhos verdes, mas actualmente trabalha também sistema fotovoltaico destinado aos consumidores domésticos
com produtores das regiões do Dão, do Douro e do Tejo. No que permite a qualquer pessoa produzir electricidade de forma
próximo ano, juntar-se-ão os vinhos do Algarve, do Alentejo fácil e sem precisar de ajuda para a instalação.
“É um aparelho que se permite ligar a qualquer painel de
e de Lisboa.
“Primeiro começo pela selecção das vinhas, só trabalho com produção de energia solar e transformá-lo num electrodoméspequenos produtores independentes, que dão importância ao tico. Ou seja, a própria pessoa pode ligá-lo à casa, bastando
para isso uma normal tomada e, em vez de tirar energia da
meio ambiente, e com castas autóctones”, explicou.
Como não fazia parte da área da restauração e dos vinhos, tomada, está a pôr energia para a tomada e a abastecer a sua
casa, poupando na conta eléctrica”, esclareceu.
tem de ir “tocar às portas” dos restaurantes.

Hoje, Rui Rodrigues está convencido de que o regresso a
Portugal foi a sua melhor opção.
“É bom estar próximo dos clientes, quer para efeitos de
imagem, quer para efeitos de logística e de acompanhamento
do cliente”, afirmou, acrescentando que as vendas são maioritariamente feitas em Portugal e noutros países da Europa.

Investigadores portugueses
avançam projectos na
Universidade Carnegie Mellon
Os resultados de um programa de mobilidade que levou
dez investigadores de Portugal para a Universidade Carnegie
Mellon (CMU), na Pensilvânia, vão materializar-se em
artigos científicos e projectos já em 2020, disse à Lusa
uma investigadora.
“Para os cientistas portugueses é uma mais-valia muito
grande, na medida em que cada vez mais a investigação é
global”, disse à Lusa a investigadora Vânia Silvério, que
concluiu na semana passada uma temporada de três meses
no departamento de Engenharia Mecânica da CMU, através
da iniciativa “Visiting Faculty & Researchers” do programa
Carnegie Mellon Portugal.
A investigadora do Instituto de Microsistemas e Nano
tecnologias INESC-MN esteve a trabalhar com um novo
material, elastómero de cristais líquidos, que é “muito parecido com um plástico, mas que dá para esticar, encolhe
com a temperatura” e está a ser explorado para robótica,
electrónica vestível (wearables) e emplastros com sensores.
“O trabalho que eu fiz aqui em três meses sozinha, em
Portugal demoraria um ano a fazer, porque não tenho sensibilidade para este tipo de materiais”, explicou a investigadora,
que colaborou com o professor Carmel Majidi no projecto
e pretende publicar um artigo científico sobre o resultado.
“Tem sido muito bom, porque não só consegui experimentar o material com este grupo, como consegui também
uma colaboração com outro grupo da Universidade de
Pittsburgh”, adiantou.
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Reportagem:

Breves da Saúde

Loja social em Santarém é exemplo de
reabilitação de pessoas com doença mental
Por Maria de Lurdes Lopes
Situado nas traseiras de um
prédio do populoso Bairro de
S. Domingos, em Santarém,
o “Espaço Trocas” tornou-se
num exemplo de reabilitação
psico-social de pessoas com
doença mental e de inserção
na comunidade.
Criado há quatro anos,
data que foi assinalada na
sexta-feira com um lanche
aberto à comunidade, o espaço
funciona como uma loja social
dotada de moeda própria,
as “cabacinhas”. Por ali já
passaram duas dezenas de
utentes do hospital de dia do
Serviço de Psiquiatria e Saúde
Mental do Hospital Distrital
de Santarém (HDS).
“As pessoas que aqui
estão não voltaram a ser re-internadas nestes quatro
anos do projecto. Só isso é
uma grande valia”, disse à
Lusa Ana Mendes, psicóloga
da equipa, salientando que o
objectivo inicial, do treino de
competências que permitisse
um regresso ao trabalho ou
aos estudos, foi “ultrapassado
em muito” ao criar um envolvimento com a comunidade.
Também Carla Ferreira,
enfermeira, destacou como o
projecto ultrapassou o objec-

tivo inicial de reabilitação psicossocial para se tornar num
“espaço de partilha, de troca
de saberes e de experiências”
entre os utentes, a comunidade
e a própria equipa.

“É um projecto que faz
acreditar no amanhã. É possível recuperar de uma situação
de fragilidade, de doença.
É possível termos os nossos
utentes com doença mental
integrados na comunidade,
incluídos, e é esta forma de
cuidar que a equipa acredita
que faz toda a diferença no
combate ao estigma da doença
mental”, afirmou.
Eduardo Vieira, que frequentou o “Espaço Trocas”
durante dois anos, falou com a
Lusa à saída de um ‘workshop’
em que participou, no Instituto

da Juventude, já concluído um
curso de formação profissional na área de informática.
“O ‘Trocas’ deu-me capacidade para andar com a vida
para a frente. É um treino

diário de rotinas, de responsabilidade”, disse.
Desde o início no projecto,
Isabel e Dulce não hesitam
em afirmar que devem a este
espaço o reencontro com
a sociedade, que só agora
começa a revelar melhor
compreensão para com uma
doença “escondida”, e que
encontram ali o apoio de que
necessitam nos momentos de
maior dificuldade.
“Já não tenho tido crises”, disse Dulce Oliveira,
salientando Isabel Pedro a
importância do contacto com

os clientes, que acabam, eles
também, por encontrar no
“Trocas” um lugar onde “se
sentem bem”.
“Não é muito evidente
como este tipo de actividade
pode ajudar numa doença
mental, mas, na verdade,
quando vimos para aqui e
falamos com os colegas, que
normalmente se tornam amigos, já estamos a conseguir
conviver com pessoas, já conseguimos sair de casa para ter
actividades”, salientou Pedro
Tecedeiro.
Para o jovem, coisas simples, como a organização
do espaço, levam a que seja
possível “iniciar e terminar”
tarefas, “competências que
se podem utilizar” depois no
trabalho, nos estudos.
Ao “Trocas”, pioneiro na
vontade de sair do hospital e ir
para a comunidade, o Serviço
de Psiquiatria e Saúde Mental
do HDS juntou um outro projecto ligado às artes e à pintura,
o “Incluir”.
Carla Ferreira destacou a
validação científica do impacto dos projectos na redução
do estigma na comunidade,
como comprovam os estudos
realizados pelas escolas superiores de Gestão e de Saúde
do Politécnico de Santarém.

BRAGANÇA: Prémio para investigação
do politécnico destinado à saúde dos idosos
Um projecto de investigação de alunos do politécnico
de Bragança para melhorar a articulação entre entidades
da saúde e de cuidados a idosos foi premiado com cinco
mil euros num concurso de ideias transformadoras para
regiões do interior.

AVEIRO: Hospital com espaço próprio para
implantação de ‘pacemakers’ a partir de 2020
O Hospital de Aveiro vai passar a ter um espaço próprio
para a colocação de ‘pacemakers’ definitivos e outros
dispositivos mais diferenciados, o que permite reduzir o
tempo de espera para estes serviços.

Médicos e enfermeiros alocam menos tempo
aos cuidados paliativos — Estudo
O tempo alocado pelos profissionais de saúde aos cuidados paliativos baixou significativamente em 2018 face
a 2017, revela um estudo, segundo o qual faltam mais de
400 médicos e 2.000 enfermeiros na rede nacional destes
cuidados.

Hospitalizações psiquiátricas associadas a canábis
cresceram quase 30 vezes em 15 anos
As hospitalizações por surto psicótico ou esquizofrenia
em pacientes que têm consumos de canábis registados
aumentaram quase 30 vezes no espaço de 15 anos, em
Portugal, revela um trabalho da Universidade do Porto.

Infarmed retira do mercado cremes para crianças
da Wells, Barral e Dermosense
O Infarmed detectou irregularidades em sete produtos
cosméticos hidratantes para crianças, ordenando a retirada
do mercado de dois cremes de rosto para bebé, da Barral
e da Wells, e a retirada voluntária de dois outros cremes
da marca Dermosense.
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“Casa aberta” em época de Natal
Firma de investimentos e seguros luso-canadiana Maia & Associates
celebrou a quadra com um convívio entre funcionários, clientes e amigos
passado sábado (14) foi a Associates abrir as portas
vez da empresa de seguros das suas instalações, sitas na
Não são apenas as colec- e investimentos Maia & suite 200 do N.º 940 The East
tividades e associações que
aproveitam a época para
reunirem as suas massas
associativas no espírito da
quadra natalícia, pois muitas
são também as empresas da
comunidade portuguesa que
o fazem, juntando neste caso
os seus colaboradores com os
clientes que são a razão da
sua existência ao longo de
todo o ano.
O período é fértil em
convívios de Natal e no
Por António Perinú

Mall, em Etobicoke, para uma
festa natalícia entre amigos,
clientes e funcionários.
Presente encontrava-se o
fundador e presidente da empresa, Pedro Maia, que com a
ajuda da sua equipa recebeu os
convidados durante as cerca
de cinco horas que durou este
encontro.
Como realçou, trata-se de
uma forma de comemorarem
o espírito da quadra num
encontro informal e familiar,
durante o qual recebeu grande

número de clientes vindos um
pouco de todas as partes do
sul do Ontário.
Preste a celebrar 22 anos
como consultor financeiro, o empresário lançou a
empresa em 2006, a partir
de Mississauga, e em breve expandiu por forma a
servir uma vasta clientela,
de Otava a Windsor – incluindo Toronto, Bradford,
Cambridge e Kingston.
Presentes encontravam-se
também algumas das mais

reconhecidas caras da empresa, incluindo Carla Tavares,
Dina Isabel, Paula Sousa
e Michelle Ouriques, que
igualmente acompanharam
os convidados e fizeram as
honras da casa.
O encontro incluiu grande
quantidade de comes-e-bebes
e foi palco de uma visita do
Pai Natal, que ali se deslocou
com presentes para os mais
pequenos e que, como seria de
esperar, foi para eles a estrela
dessa tarde.

A equipa da Lota deseja a todos os seus clientes, amigos e à
comunidade de expressão portuguesa em geral um

BOAS FESTAS
Feliz Natal e Própero Ano Novo
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Ruínas romanas do Rabaçal propostas
para monumento nacional
A Direcção-Geral do
Património Cultural propôs
a reclassificação como sítio
de interesse nacional da
Villa Romana do Rabaçal,
no concelho de Penela, distrito de Coimbra, de acordo
com o anúncio publicado
segunda-feira (16) em Diário
da República.

de Estado Adjunta e do
Património Cultural a reclassificação como sítio de interesse
nacional/monumento nacional (MN) da Villa Romana
do Rabaçal”, lê-se no anúncio
assinado pela directora-geral,
Paula Araújo da Silva.
Os elementos relevantes
do processo (fundamenta-

“Com fundamento em
parecer da Secção do
Património Arquitectónico e
Arqueológico do Conselho
Nacional de Cultura de 17 de
Julho de 2019, que mereceu
a minha concordância, é intenção da Direcção-Geral do
Património Cultural propor a
Sua Excelência a Secretária

ção, despacho, planta com a
delimitação do sítio classificado e da zona especial de
protecção em vigor) estão
disponíveis nas páginas electrónicas da Direcção-Geral
do Património Cultural e
Direcção Regional de Cultura
do Centro (DRCC).
A consulta pública terá a

duração de 30 dias úteis e as
observações dos interessados
deverão ser apresentadas junto
da DRCC, que se pronunciará
num prazo de 15 dias úteis.
A proposta de reclassificação partiu da própria DRCC,
em Março.
A Villa Romana do Rabaçal
está situada a 12 quilómetros a
sul de Conímbriga (Condeixaa-Nova), parte integrante do
território da antiga Civitas,
junto da via romana que ligava
Olisipo a Baraca Augusta, no
concelho de Penela.
De acordo com aquele
município, a sua construção
terá ocorrido em meados do
século IV, “como confirmam
os achados, em especial a
abundante numismática recolhida, e terá sido habitada
até ao século V”.
A investigação no terreno
teve início em 1979 aquando
da recolha de dados para
a Carta Arqueológica do
período romano na área de
Conímbriga.
Em 1984 iniciaram-se os
trabalhos arqueológicos que
prosseguiram sistematicamente até à actualidade.

SEM IGUAL

Castelo de Braga acolhe laboratórios
de inovação social, cultural e urbana
A Câmara de Braga inaugurou segundafeira (16), no edifício do Castelo, um
Laboratório de Inovação, para impulsionar
“projectos diferenciadores” nas áreas social,
cultural e urbana, anunciou o município.
Citado em comunicado, o Presidente
da Câmara, Ricardo Rio, destacou o “pioneirismo” deste projecto, sublinhando que
“pretende ser uma referência nacional e
internacional na esfera da inovação”.

“A partir deste Castelo, queremos estimular novos projectos e novas respostas
que ajudem a melhorar o desempenho
do concelho em todas as áreas”, referiu
o autarca.
No edifício passam a estar instaladas
três valências de inovação: o Laboratório
de Inovação Cultural, o Laboratório de
Inovação Social e o Laboratório de Inovação
Urbana.
Segundo o município, o Laboratório
de Inovação Cultural será “um ponto de

encontro de criativos e um espaço de capacitação, de criação e de experimentação, que
permitirá a transferência de competências
e conhecimento, promovendo a economia
criativa em áreas específicas como as artes
visuais, a performance e a música”.
No Laboratório de Inovação Social, será
criada uma incubadora de projectos de cariz
social e um sistema de apoio aos empreendedores, através da realização de actividades em ‘coworking’,
formação, ‘mentoring’ e
experimentação.
Entre outras iniciativas,
está prevista a criação de
um observatório de inovação social com capacidade
de produção de conhecimento.
O Laboratório de
Inovação Urbana vai promover o desenvolvimento, a validação e
a experimentação de novas tecnologias,
serviços e aplicações, com o objectivo de
reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa e a intensidade carbónica “de uma
cidade viva e dinâmica como Braga”.
Este laboratório contará com a colaboração de bolseiros das várias áreas científicas,
que irão colaborar com a autarquia no desenvolvimento de novas políticas municipais
na área da mobilidade, sustentabilidade
ambiental e de gestão urbana.

Castelo de S. Jorge acolhe exposição e
venda de produtos feitos em prisões
O Castelo de S. Jorge, em
Lisboa, acolhe desde hoje
(terça-feira, 17) uma exposição
de objectos e venda de produtos
feitos em estabelecimentos
prisionais e correccionais de
todo o país.
“Vamos inaugurar na sala
Ogival do Castelo de S.
Jorge esta exposição muito
particular chamada ‘Artes e
Ofícios no Trabalho Prisional e
Correccional’, uma iniciativa da
Direcção-Geral de Reinserção
e Serviços Prisionais”, adiantou à Lusa a presidente da
EGEAC - Empresa de Gestão
de Equipamentos e Animação
Cultural de Lisboa, Joana

Gomes Cardoso.
A mostra vai estar no Castelo
de S. Jorge até ao dia 23 do
corrente.
De acordo com a representante, esta exposição pretende
mostrar os objectos produzidos
por reclusos maiores, mas
também pelos menores que
estão em centros correcionais
de todo o país.
“Nós, da EGEAC, achámos
que o Castelo de S. Jorge era um
sítio interessante [para acolher
a mostra]. Desde logo pela sua
dimensão simbólica como o
monumento mais visitado do
país, mas justamente por não se
tratar apenas de um monumen-

to. Queremos também que seja
e é um instrumento de serviço
publico ao serviço de todos e
desta população que está mais
condicionada”, realçou.
Joana Gomes Cardoso
adiantou que os objectos que
vão estar em exposição e à
venda foram desenvolvidos
pelos reclusos durante a formação profissional e a ocupação
laboral.
“Estamos a falar de vários
objectos ligados à agricultura,
marcenaria, cerâmica, entre
outros, e que resultam de uma
formação ao longo do ano
naqueles estabelecimentos”,
disse.
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CPLP – LUSOFONIA / INTERNACIONAIS

Morna património da humanidade
é momento “muito desejado”
e com responsabilidades — PM
O Primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e
Silva, afirmou que o momento
“muito desejado aconteceu”,
com a classificação da morna
como Património Imaterial
Cultural da Humanidade pela
UNESCO, o que representa
agora acrescidas responsabilidades para Cabo Verde.

Intergovernamental para a
Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial da
UNESCO, que decorreu na
semana passada, no Centro
de Congressos Agora, em
Bogotá, Colômbia.
A classificação, recordou
o Primeiro-ministro, impõe
a Cabo Verde, a partir de

“O momento esperado e
muito desejado aconteceu.
A morna é, de hoje [quarta-feira], Património Imaterial
da Humanidade”, afirmou
Ulisses Correia e Silva, rodeado de mais duas dezenas de
músicos, compositores e instrumentistas que, no Palácio
do Governo, na Praia, acompanharam através da Internet
a proclamação da UNESCO,
na Colômbia.
A morna, género musical típico de Cabo Verde, foi proclamada no dia 11 de Dezembro
Património Imaterial
Cultural da Humanidade
pela Organização das Nações
Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO,
na sigla inglesa).
“É um dia particularmente
feliz, em que nós todos devemos estar felizes de ter nascido
cabo-verdianos”, afirmou o
chefe do Governo, já depois
da festa do anúncio e antes de
um improvisado concerto de
morna no Palácio do Governo,
com os artistas.
A decisão final sobre a
ratificação da classificação
foi tomada durante a 14.ª
reunião anual do Comité

agora, “maiores responsabilidades”: “Na preservação, na
salvaguarda, na valorização e
promoção da morna em Cabo
Verde, junto da nossa diáspora
e no mundo”.
Ulisses Correia e Silva
assegurou que o Orçamento
do Estado para 2020 já conta
com verbas para “o início da
implementação do plano de
salvaguarda que foi aprovado
no conjunto do dossiê desta
candidatura” e que o Instituto
do Património Cultural já tem
competências “reforçadas” no
processo de preservação.
Considerada popularmente “música rainha” de Cabo
Verde, o dossiê da sua candidatura a Património Imaterial
Cultural da UNESCO, com
mais de 1.000 páginas e
cerca de 300 entrevistas, foi
formalmente entregue pelo
Governo cabo-verdiano em
26 de Março de 2018.
Visivelmente emocionado,
numa intervenção feita poucos
minutos do anúncio da proclamação pela UNESCO, o
Primeiro-ministro agradeceu
o apoio, nesta candidatura,
dos “amigos de Cabo Verde”,
como a Comunidade dos

Países de Língua Portuguesa
(CPLP) e a Comunidade
Económica dos Estados da
África Ocidental (CEDEAO).
Mas sobretudo dos músicos, compositores e instrumentistas, das várias gerações,
no país e na diáspora.
“Fizeram e fazem com que
o cabo-verdiano seja um povo
privilegiado por Deus, pela
sua música e pela sua morna”.
Com esta classificação,
exortou ainda ao aproveitamento cultural e económico
da decisão: “Particularmente
o turismo, que passará a ter
a marca indelével da expressão mais genuína deste povo
crioulo com mais de cinco
séculos e meio de história:
a morna”. “Novas carreiras,
novos palcos, novas agendas
se abrem com esta nova oportunidade”, apontou.
O governante apelou: “Não
deixem morrer o folclore da
nossa terra. Por onde vocês
forem, cantem com veneração.
Cantem na partida, cantem no
regresso. Morna ontem, hoje
e sempre”.
De acordo com o dossiê
da candidatura, a morna terá
surgido no século XIX, não
sendo consensual a origem do
nome e ilha onde nasceu: Boa
Vista ou Brava.
Marcada pelas letras do
poeta Eugénio Tavares (ilha
da Brava, 1867 – 1930) e mais
tarde de Francisco Xavier da
Cruz ou ‘B.Léza’ (ilha de São
Vicente, 1905 – 1958), a morna conheceu o seu expoente
maior fora de Cabo Verde
através da cantora César Évora
(1941–2011), que através daquele género musical abriu as
portas do mundo a um país de
pouco mais de meio milhão de
habitantes.
A morna surge de uma
mistura de estilos musicais
com fortes raízes africanas,
o landum, com as influências
da modinha luso-brasileira, recorda o dossiê de candidatura.

SEM IGUAL

Reino Unido/Eleições:

Partido Conservador oficialmente vencedor
após garantir maioria absoluta
O Partido Conservador garantiu uma
maioria absoluta e venceu oficialmente as
eleições legislativas britânicas.
Liderado pelo Primeiro-ministro, Boris
Johnson, o partido ganhou com maioria
absoluta as eleições legislativas britânicas,
elegendo 365 deputados.
“Parece que ao Governo Conservador
foi outorgado um novo e poderoso mandato
para fazer o ‘Brexit’, e não só fazer o ‘Brexit’
mas para unir o país, levá-lo para a frente
e focar nas prioridades do país”, disse, ao
discursar na circunscrição de Uxbridge and
South Ruisli, na qual era candidato, após o
anúncio da sua reeleição.
O Partido Trabalhista, o principal partido da oposição, pelo contrário, perdeu 59
assentos e elegeu 203 deputados.
O líder, Jeremy Corbyn, admitiu que a
derrota é “muito decepcionante” e anunciou
que pretende renunciar às funções, após
conduzir um “processo de reflexão sobre

este resultado e sobre as políticas que vai
manter no futuro”.
A líder dos Liberais Democratas,
Jo Swinson, falhou a reeleição como
deputada na circunscrição escocesa de
Dumbartonshire East por uma margem de
149 votos para Amy Callaghan, do Partido
Nacionalista Escocês (SNP).
O SNP elegeu 48 deputados, mais 13
do que em 2017, enquanto os Liberais
Democratas só garantiram onze.
Cerca de 46 milhões de britânicos votaram na quinta-feira nas eleições legislativas
antecipadas no Reino Unido, as terceiras
em menos de cinco anos, convocadas pelo
governo para tentar desbloquear o impasse
criado no parlamento pelo processo de saída
do país da União Europeia (UE).
A votos estiveram os 650 assentos na
Câmara dos Comuns, a câmara baixa do
parlamento britânico, aos quais concorreram 3.322 candidatos.

COP25:

Guterres “decepcionado” com cimeira
do clima pede que ninguém se renda
O secretário-geral das
Nações Unidas (ONU),
António Guterres, está “decepcionado com os resultados” da cimeira sobre o clima
(COP25), mas apelou aos
países que continuem a lutar
contra a crise climática sem
se “renderem”.
“A comunidade internacional perdeu uma oportunidade importante para
mostrar uma maior ambição
na mitigação e adaptação para
enfrentar a crise climática”,
lamentou António Guterres,
no final da cimeira da ONU
sobre o clima que terminou
domingo em Madrid, dois
dias depois do previsto.
No encontro, os países
conseguiram chegar a acordo
quanto à urgência para conter
as alterações climáticas, mas
não houve consenso quanto
aos pontos essenciais. Por
exemplo, as regras dos merca-

dos internacionais de carbono
foi um dos assuntos adiado
para o próximo ano. “Não
devemos render-nos”, apelou
o secretário-geral da ONU.
António Guterres destacou
que “está mais do que decidido” que 2020 será “o ano
em que todos os países se
comprometem a fazer o que
a ciência” diz: é necessário
ser neutro em carbono até
2050 e a “não ir mais além
dos 1,5 graus de aumento da
temperatura do planeta”.
A 25.ª cimeira do clima,
a maior de toda a história,
começou a 2 de Dezembro
e deveria ter terminado na
sexta-feira, mas apenas no
domingo foram encerrados
os trabalhos, com a aprovação do documento “ChileMadrid, Hora de Agir”.
Na COP25 foram mobilizados 89 milhões de dólares
(80 milhões de euros), pro-

venientes de diversos países
para o Fundo de Adaptação e
mais de 80 países anunciaram
que apresentarão em 2020
compromissos de luta contra
as alterações climáticas mais
ambiciosos do que os atuais.
O número de multinacionais comprometidas com a
neutralidade carbónica (não
produzir mais emissões de
gases com efeito de estufa do
que aquelas que tem capacidade de fazer desaparecer)
em 2050 passou de 90, na
cimeira de Nova Iorque, em
Setembro passado, para 117
na cimeira de Madrid.
O número de grandes cidades comprometidas com a
neutralidade passou de uma
centena, na cimeira de Nova
Iorque, para 398, na COP25.
O número de países comprometidos com a neutralidade carbónica passou de 66
para 73.
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Roupa Velha

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

Terá a lucidez suficiente para entender ao primeiro minuto o abuso de confiança por parte de
alguém que lhe é chegado. Não dê ouvidos às bocas do mundo. As más-línguas por vezes jogam
por terra sentimentos e relacionamentos perfeitos. Poderão surgir algumas dores de estômago.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

O seu maior objectivo nestes dias será o de assegurar a estabilidade dos seus familiares ou amigos mais carenciados. Poderão surgir alguns problemas com um familiar mais idoso, porém vai
se sentir um pouco agitado e sem energia para se
dedicar à família.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

Estará dividido entre os seus projectos profissionais e a procura de harmonia e equilíbrio emocional. Período extremamente produtivo em que
será exigida uma forte capacidade de trabalho e
habilidade para resolver algumas situações inesperadas. Faça o controle do seu colesterol.

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•

2 postas bacalhau cozido
1 kg batatas cozidas
1 couve portuguesa cozida
3 ovos M cozidos
2 dl azeite
4 dentes alho

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

Tente quebrar com a rotina do seu quotidiano,
surpreenda o ser amado. Semana repleta de bons
humores em que os novos encontros serão benéficos e podem evoluir para relações sérias e concretas. Dê todo o seu amor sem esperar qualquer
retorno. Corrija alguns erros na sua alimentação.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

Os acontecimentos mais importantes da semana
tendem em seu favor. Poderá ser surpreendido
com alguns deles. Terá alguma tendência para se
envaidecer tanto da sua pessoa, dos seus pertences ou até mesmo da pessoa que partilha os seus
dias. Lembre-se de ter conta peso e medida.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

A manipulação ou traição por parte de familiares
ou amigos pode afectar os seus dias. O seu estado
de humor terá altos e baixos. Tenha atenção ao
ciúme que o assaltará a cada instante, respeite a
privacidade da pessoa com quem partilha a sua
vida. Anule a insegurança de que é portador.

CONFECÇÃO:
Corte as batatas, as couves, o bacalhau e os ovos em pedaços mais pequenos.
Numa frigideira anti-aderente faça um refogado com o
azeite e o alho bem picado.
Quando estiver bem alourado, junte o bacalhau, as couves,
as batatas e finalmente o ovo. Envolva bem e sirva de imediato.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

A partilha do seu bem-estar passa pelo prazer de
uma festa ou de um bom jantar a dois. Sentirá
uma onda de mudança positiva à sua volta.
Atravessa uma semana que poderá trazer um
novo amor que se anunciará duradouro. Siga a
sua intuição.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

A expectativa de uma maior progressão profissional e financeira poderá afastar a atenção do
campo afectivo. Período globalmente positivo,
no entanto terá de aguardar pacientemente o desfecho dos seus esforços. Aceite o percurso normal das coisas, não as precipite.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Terá tendência a viver o seu amor, protegido dos
olhares indiscretos. Esta semana não se sentirá
especialmente bem, mas nem por isso atravessa
um momento negativo ou desprotegido. Poderão
ocorrer alguns conflitos com familiares que deve
resolver de imediato com sensatez.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Os investimentos efectuados no passado podem
agora trazer frutos que assegurarão o seu futuro.
Sentirá alguma instabilidade e alguma angústia,
o seu sistema nervoso poderá estar um pouco
abalado. Não alimente falsas esperanças nem
brinque com os seus próprios sentimentos.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

Não se aborreça se os seus amigos não sentem o
mesmo prazer que o seu pelas coisas que executa. O trabalho pode se ressentir com o cansaço físico. Não entregue trabalhos que não sejam devidamente revistos. O cansaço físico será enorme,
relaxe sempre que possível junto à natureza.

Um homem estava doente e foi ao médico. Este colocou o estetoscópio
nas costas dele e ordenou:
– Senhor Manuel, fale três vezes 33!
E o homem nada… o médico ordenou novamente:
– Fale três vezes 33!
O Manuel continuava sem dizer nada.
O médico ficou irritado e disse:
– Vamos, senhor Manuel! Fale três vezes 33!
O Manuel, fazendo um esforço enorme, respondeu:
– 99… ufa…

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

Não permita que situações de um passado recente
interfiram na sua vida amorosa. Seja prudente e
ponderado nas suas atitudes. Terá de controlar os
seus impulsos. Os nervos estarão á flor da pele e
poderão levá-lo a atitudes pouco propícias ao seu
bem estar.

Pensamento da Semana
“Há pensamentos que são orações.

Há momentos nos quais, seja qual for a
posição do corpo, a alma está de joelhos.”
- Victor Hugo (1802-1885), poeta, escritor, dramaturgo e
político francês

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

***
O director do manicómio vai com quatro malucos para uma sala... De seguida desenha uma porta na parede e pede para eles a abrirem. Três deles
tentam abrir a porta e o quarto fica a rir-se cá atrás. O director dirige-se
a ele:
- Porque não vais ajudar os teus colegas a abrir a porta?
- Não vou porque eles nunca vão abrir a porta...
- E porquê?
- Porque eu tenho a chave em casa.
***
Um homem é parado pela polícia depois de atropelar quatro pessoas. O
polícia pergunta-lhe:
- Você está louco? Acabou de atropelar quatro pessoas!
Ao que o homem responde:
- E qual é o limite permitido?
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CLUBES & ASSOCIAÇÕES
ASS. DOS ROMEIROS DE SANTA MARIA - TORONTO
588 Adelaide St. W., Toronto. Tel: 416-703-2326
O rancho dos Romeiros de Santa Maria de Toronto anuncia que vão ter
início as suas reuniões de preparação para a Romaria da Quaresma. Os ensaios
serão feitos no salão paroquial todos os domingos, das 14h00 às 16h00. A
partida será no dia 26 ou 28 de Fevereiro de 2020. A saída dos Romeiros da
Matriz de Ponta Delgada será no dia 1 de Março de 2020 e a entrada no dia
8 de Março de 2020. Informações: Mestre João Silva: 416-550-4771, Contra Mestre Luís Leite: 416-770-4658, Ajudante dos Mestres José da Ponte:
647-546-4128, facebook: Romeiros imigrantes St. Mary’s, email: romeiros.
canada@gmail.com.
CASA DA MADEIRA COMMUNITY CENTRE
1621 Dupont Street West, Toronto. Tel.: 416-533-2401
Sábado, 21 de Dezembro: Noite do Mercado de Natal. Música a cargo de
DJ Zip Zip. Terça-feira, 31 de Dezembro: Passagem de Ano. Sábado, 18 de
Janeiro: Festa de São Sebastião. Informações: 647-781-3856, 416-686-2851
ou 416-704-2612.
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. Sábado, 11 de Janeiro: Baile dos Reis, às 19h30. Actuação de
Karma Band. Haverá Bolo Rei à meia-noite. Informações: 416-537-7766.
CASA DOS AÇORES DO ONTÁRIO
1136 College Street, Toronto.Tel.: 416-603-2900
Terça-feira, 31 de Dezembro: Festa de Passagem de Ano. Actuação de DJ
Nazaré Praia. Domingo, 12 de Janeiro: Festa de Cantar dos Reis. Actuação
do grupo folclórico Pérolas do Atlântico. Sábado, 18 de Janeiro: Festa do dia
do Sócio. Música com DJ Gill.
FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE
60 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-531-9971
Sexta-feira, 20 de Dezembro: Festa de Natal para os idosos.
GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367
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
Terça-feira, 31 de Dezembro: Festa de Passagem de Ano 2020. Som a cargo
de Digital Dream Productions.

CLASSIFICADOS | eventos

ALUGA-SE |

PRECISA-SE |

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
1608-09
416-670-1656

PRECISA-SE |

LOOKING for a mature (preferably
European) woman (55+) who is a good cook.
Speaking/understanding Italian, Portuguese or
Brazilian is beneficial.
We need a live-in as a companion and as an extra
helping hand to an older married couple.
Free room and board, and good pay
(private room and bathroom).
Location: Yonge, North of Steeles - Condo, Thornhill,
ON. A driver’s license would be an advantage but not
necessary.
1609
Please email: jcfdante-lgm@yahoo.com

ORAÇÕES

HELP WANTED

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

HELP WANTED

Oração a Nossa Senhora
da Conceição
Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por
isto merecestes o título de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição,
e por terdes evitado todos os outros
pecados, o Anjo Gabriel vos saudou
com as belas palavras: “Ave Maria,
cheia de graça”; nós vos pedimos que
nos alcanceis do vosso divino Filho
o auxílio necessário para vencermos
as tentações e evitarmos os pecados e já que vos chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho
maternal esta graça: (fazer o pedido); para que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição,
rogai por nós. Amém. (Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1
Glória ao Pai)
- V.N.

1605-17

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
CARPINTEIROS precisam-se. Favor contactar Maria:
1609
416-747-8746
CARPINTEIRO de trim precisa-se. O trabalho está
localizado em Milton e Brampton. Construção de casas
novas. Tem que saber o inglês básico. Contactar Mark:
1609
416-717-8145

Prece Milagrosa
Confio em Deus com todas as minhas forças. Por isso peço a
Deus que ilumine o meu caminho e me faça alcançar a graça
que tanto almejo (faz-se o pedido). Mande publicar e observe o
que vai acontecer no quarto dia.
-S.P.

Oração para as dívidas
Ó Santa Edwiges, vós que na terra foste o amparo dos pobres,
a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e agora no
Céu desfrutais do eterno prémio da caridade que em vida praticaste, suplicante te peço que sejais minha advogada, para que
eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito:
(fazer o pedido). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna.
Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.
- D.J.
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Breves do Desporto
Portugal conquista prata no Europeu de andebol
em cadeira de rodas
A selecção portuguesa de andebol em cadeira de rodas
terminou na segunda posição o Europeu, ao perder na final
com a anfitriã Croácia, por 9-8, em Zagreb.

Benfica cumpre primeira volta só com vitórias
na Liga feminina
O Benfica cumpriu o pleno de 11 vitórias na primeira
volta da Liga portuguesa de futebol feminino, ao vencer
por 2-0 no terreno do Sporting de Braga, campeão nacional.

Carlos Vinícius eleito melhor jogador da I Liga
em Outubro e Novembro
O avançado brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica, foi
eleito o melhor jogador da I Liga de futebol durante os
meses de Outubro e Novembro, revelou o organismo que
organiza a competição.

Tiago Monteiro termina Taça do Mundo de Carros
de Turismo no 20.º lugar
O português Tiago Monteiro (Honda) terminou no domingo a temporada de 2019 da Taça do Mundo de Carros
de Turismo (WTCR) na 20.ª posição, depois de ter somado
14 pontos na derradeira prova, na Malásia.

Mundial clubes: Jesus pode tornar-se primeiro
treinador luso campeão mundial
Jorge Jesus pode tornar-se o primeiro treinador português
a sagrar-se campeão mundial de clubes de futebol, o que
nunca aconteceu numa competição que se joga há quase
seis décadas, desde 1960.

Jorge Casquilha deixa comando técnico
do Cova da Piedade
O treinador Jorge Casquilha deixou o comando técnico
do Cova da Piedade, informou o último classificado da
II Liga portuguesa de futebol através de um comunicado
publicado numa página da SAD nas redes sociais.

SEM IGUAL

CAMP. DE PORTUGAL (Fase Manutenção, 14.ª jornada) - Resultados e classificações
SÉRIE A

SÉRIE B

- Sábado, 14 Dez::
Câmara de Lobos – Berço,
4-3
- Domingo, 15 Dez:
Merelinense – Sporting de Braga B, 1-0
São Martinho – Fafe,
2-1
Cerveira – Desportiv Chaves (satélite), 2-5
Montalegre – Vizela,
1-0
Marítimo B – Maria Fonte, 1-1
Bragança – Vitória de Guimarães B, 2-3
União da Madeira – AD Oliveirense, 1-0
Mirandela – Pedras Salgadas,
3-1

- Sábado, 14 Dez:
Canelas 2010 – Trofense,
2-1
Valadares Gaia – Amarante,
1-2
- Domingo, 15 Dez:
Sporting Espinho – Lusitânia Lourosa, 1-1
Lusitano Vildemoinhos – Arouca, 0-1
Vila Real – Pedras Rubras,
1-0
Coimbrões – Felgueiras,
0-5
Castro Daire – Gondomar,
0-0
Ginásio Figueirense – Paredes, 0-3
Leça – Sanjoanense,
0-0

SÉRIE C

SÉRIE D

- Sábado, 14 Dez:
- Domingo, 15 Dez:
Águeda – Anadia,
0-1
Amora – Oriental,
1-0
Fontinhas – Marinhense,
1-2
Lusitano de Évora – Armacenenses, 3-3
- Domingo, 15 Dez:
Alverca - Mineiro Aljustrelense, 2-0
Benfica de Castelo Branco – Ideal, 1-0
Fabril – Sintrense,
1-3
União Santarém – Oleiros,
1-2
Loures – Olhanense,
1-1
União de Leiria – Torreense, 1-1
Sacavenense – Louletano,
0-1
Caldas – Oliveira Hospital,
2-0
Sintra Football – Real,
0-4
Fátima – Beira-Mar,
3-1
Olímpico Montijo – Esperança Lagos, 3-2
Praiense – Vitória Sernache, 3-1
1.º Dezembro – Pinhalnovense,
0-3
- Sábado, 28 Dez:
Sertanense – Condeixa, 15:00
Classificação:		
Classificação:		
Classificação:		
			
P
			
P
			
P
Classificação:		
1 OLHANENSE
33
1 VIZELA
34
1 AROUCA
32
			
P
2 REAL
33
2 SPORT BRAGA B
29
2 LUSITÂNIA LOUROSA
29
1 PRAIENSE
31
3 PINHALNOVENSE
29
3 FAFE
29
3 SANJOANENSE
27
2 FÁTIMA
25
4 ALVERCA
29
4 MARIA FONTE
27
4 LEÇA
26
3 BEIRA-MAR
24
5 LOULETANO
27
5 MERELINENSE
27
5 SPORTING ESPINHO
25
4 OLEIROS
23
6 SINTRENSE
25
6 VIT GUIMARÃES B
26
6 PAREDES
23
5 CALDAS
22
7 LOURES
25
7 MONTALEGRE
22
7 FELGUEIRAS
22
6 SERTANENSE
22
8 ORIENTAL
22
8 BERÇO
21
8 CANELAS 2010
21
7 MARINHENSE
21
9 1º DEZEMBRO
18
9 SÃO MARTINHO
21
9 COIMBRÕES
20
8 ANADIA
21
10 AMORA
17
10 MARÍTIMO B
17
10 GONDOMAR
18
9 ÁGUEDA
20
11 ARMACENENSES
17
11 MIRANDELA
17
11 LUSIT. VILDEMOINHOS
17
10 UNIÃO LEIRIA
18
12 OLÍMPICO MONTIJO
15
12 PEDR SALGADAS
15
12 CASTRO DAIRE
17
11 TORREENSE
18
13 ESPERANÇA LAGOS
11
13 UNIÃO MADEIRA
14
13 PEDRAS RUBRAS
16
12 BENFICA CASTELO BRANCO 18
14 SINTRA FOOTBALL
11
14 DES CHAVES (sat)
12
14 AMARANTE
14
13 UNIÃO SANTARÉM
16
15 SACAVENENSE
10
15 BRAGANÇA
11
15 VALADARES GAIA
13
14 OLIVEIRA HOSPITAL
15
16 ALJUSTRELENSE
10
16 CERVEIRA
9
16 TROFENSE
12
15 CONDEIXA
13
17 LUSITANO ÉVORA
9
17 AD OLIVEIRENSE
8
17 VILA REAL
7
16 IDEAL
9
18 FABRIL
7
18 CÂMARA LOBOS
8
18 GINÁSIO FIGUEIRENSE
7
17 FONTINHAS
9
18 VITÓRIA SERNACHE
8
Programa da 15.ª Jornada (22 Dez):
Programa da 15.ª Jornada (22 Dez):
Programa da 15.ª Jornada (22 Dez):
Programa da 15.ª Jornada (22 Dez):
Armacenenses – Amora
Fafe – Merelinense
Arouca – Sporting de Espinho
Mineiro Aljustrelense – Sacavenense
Desp Chaves (satélite) – Câmara Lobos
Pedras Rubras – Castro Daire
Oleiros – Benfica de Castelo Branco
Sintrense – 1.º Dezembro
Vizela – Mirandela
Felgueiras – Valadares Gaia
Anadia – Caldas
Louletano – Lusitano de Évora
Berço – São Martinho
Gondomar – Lusitano Vildemoinhos
Torreense – Praiense
Real – Fabril
Vitória de Guimarães B – Montalegre
Paredes – Coimbrões
Oliveira Hospital – União Santarém
Esperança Lagos – Alverca
AD Oliveirense – Cerveira
Sanjoanense – Vila Real
Marinhense – União de Leiria
Oriental – Loures
Sporting de Braga B – Marítimo B
Lusitânia Lourosa – Canelas 2010
Beira-Mar – Águeda
Pinhalnovense – Olhanense
Pedras Salgadas – Maria Fonte
Amarante – Trofense
Ideal – Sertanense
Sintra Football – Olímpico Montijo
Bragança – União da Madeira
Ginásio Figueirense – Leça
Vitória Sernache – Condeixa
Nota: São Martinho penalizado com a subtracFontinhas – Fátima
ção de 3 pontos, devido a utilização irregular
de um jogador contra o Cerveira na 1.ª jornada.

Filipe Albuquerque venceu 8 Horas do Bahrain
do Mundial de resistência
O piloto Filipe Albuquerque Mundial de automobilismo de
(Oreca) venceu as 8 Horas do resistência, na classe LMP2,
Bahrain, quarta prova do e ascendeu ao segundo lugar
do campeonato.
Partindo do primeiro lugar
da grelha de partida, o piloto
de Coimbra, que faz parceria
com os britânicos Phil Hanson
e Paul di Resta na United
Autosports, liderou a categoria LMP2 desde o arranque,
terminando na quarta posição
da geral, a oito voltas dos
vencedores.
“Estou muito feliz com este
resultado. Já merecíamos esta
vitória e não há palavras para
descrever esta sensação. Foi
uma corrida que nos correu
na perfeição. Conseguimos
muitos pontos e isso coloca-nos num bom lugar em termos
de campeonato”, disse Filipe
Albuquerque, admitindo uma
“sensação de alívio” por
“finalmente” ter conseguido
“traduzir em vitória o desempenho em pista”.
Agora, o objectivo passa
por lutar pelo título.
“Temos de agarrar esta
motivação e continuar a trabalhar para as vitórias. Já só
pensamos nisso e na hipótese
de estar na luta pelo título. Eu
e toda a equipa estamos muito
felizes e focados no trabalho
que temos de continuar a desenvolver”, concluiu o piloto
de Coimbra, quarto da geral.
Em segundo lugar terminou
o outro português, António
Félix da Costa (Jota), que
faz equipa com o mexicano
Roberto González e com o
britânico Anthony Davidson.
Félix da Costa foi quinto, a
oito voltas da equipa vencedora, aos comandos de
um Toyota, que dominou a

corrida. A vitória sorriu ao
britânico Mike Conway, do
japonês Kamui Kobayashi
e do argentino Jose Maria
Lopez, num protótipo da categoria LMP1.

Os três lideram o campeonato. A próxima prova do
Mundial de resistência decorre em Sebring, no Estados
Unidos, em 18 de Março de
2020.

II LIGA
13.ª JORNADA

I LIGA
14.ª JORNADA

Resultados e classificação

Resultados e classificação

- Sexta-feira, 13 Dez:
Académico de Viseu – Cova da Piedade, 4-1
FC Porto B – Desportivo de Chaves, 1-1
Benfica B – Varzim,
3-3
- Sábado, 14 Dez:
Estoril Praia – Nacional,
1-2
Casa Pia – Mafra,
0-1
Vilafranquense – Leixões, 1-1
Domingo, 15 Dez:
Oliveirense – Penafiel,
2-1
Farense – Feirense,
1-0
Sporting da Covilhã – Académica, 1-2

- Sexta-feira, 13 Dez:
Portimonense – Rio Ave,
1-1
- Sábado, 14 Dez:
Marítimo – Boavista,
1-0
Benfica – Famalicão,
4-0
Vitória Setúbal – Desportivo Aves, 1-0
- Domingo, 15 Dez:
Moreirense – Belenenses SAD, 2-1
Gil Vicente – Vitória de Guimarães, 2-2
Sporting de Braga – Paços de Ferreira, 0-1
- Segunda-feira, 16 Dez:
Santa Clara – Sporting,
0-4
FC Porto – Tondela,
3-0

Programa 14.ª jornada:

- Sábado, 5 Out:
Nacional – FC Porto B, 4-1
- Sábado, 16 Nov:
Varzim – Farense, 1-3
- Sábado, 21 Dez:
Leixões – Cova da Piedade, 17:00
Sábado, 28 Dez:
Penafiel – Estoril Praia, 11:00
Académica – Oliveirense, 17:15
- Domingo, 29 Dez:
Sporting da Covilhã – Benfica B, 11:15
Feirense – Casa Pia, 15:00
Mafra – Académico de Viseu, 15:00
Desp Chaves – Vilafranquense, 17:15
Classificação:
			
1 FARENSE
2 NACIONAL
3 VARZIM
4 ESTORIL PRAIA
5 MAFRA
6 LEIXÕES
7 SPORTING COVILHÃ
8 DESPORTIVO CHAVES
9 ACADÉMICO VISEU
10 FEIRENSE
11 ACADÉMICA
12 VILAFRANQUENSE
13 FC PORTO B
14 PENAFIEL
15 OLIVEIRENSE
16 BENFICA B
17 CASA PIA
18 COVA PIEDADE

P
33
31
23
22
22
22
20
19
18
15
15
15
15
14
14
14
7
7

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

P
39
35
26
24
21
19
19
18
18
18
17
17
15
15
14
12
11
6
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Sporting goleia nos Açores
e sobe ao pódio da I Liga
O Sporting venceu o Santa
Clara por 4-0, nos Açores, em
jogo da 14.ª jornada da I Liga
de futebol, após uma exibição
de ‘gala’ na segunda parte, que
garante a subida ao pódio na
tabela classificativa.
Após uma primeira parte
amorfa, o Sporting conseguiu
chegar ao golo cinco minutos antes de o árbitro apitar
para o intervalo, através de
Luiz Phellype, e a vantagem
tranquilizou os ‘leões’ para o
segundo tempo, fase em que
conseguiram chegar à goleada, com um ‘bis’ do brasileiro,
aos 47, e tentos de Bolasie (54)
e Bruno Fernandes, de grande
penalidade (60).
Com o triunfo, o Sporting
ultrapassa o Famalicão, que
no sábado perdeu com o líder Benfica e manteve os 24
pontos, e ascende ao terceiro
lugar da I Liga, com 26.

Já o Santa Clara, que teve a
última vitória na I Liga frente
ao Gil Vicente, por 1-0, à
sétima jornada, permanece
como 15.º classificado, com
14 pontos.
A primeira parte disputou-se a um ritmo muito baixo e
o resultado ao intervalo iria
privilegiar a única equipa que
tentou chegar ao golo ao longo
da primeira metade do encontro. Numa das poucas vezes
que os insulares desmancharam a organização defensiva, o
Sporting aproveitou para fazer
o golo, num lance conduzido
por Vietto na esquerda, que
assistiu Luiz Phellype para
o 1-0.
A segunda parte começou
praticamente com o segundo
golo do Sporting: passe longo
para a zona defensiva do Santa
Clara, os defesas açorianos
desentenderam-se e Ristovski

aproveitou para assistir o brasileiro para o 2-0.
Os ‘leões’ apareceram no
segundo tempo com uma
atitude que arrasou a equipa
açoriana. Aos 50, Bolasie, sem
marcação na área, cabeceou
para fora, uma ‘falha’ emendada aos 54, quando, após
canto na esquerda, foi melhor
do que toda a defesa açoriana
e cabeceou colocado para o
3-0. Bolasie não iria ficar por
aqui; aos 60 minutos, o jogador sportinguista mostrou-se
imparável na ala esquerda e
Zaidu só conseguiu travá-lo
com recurso à falta, já dentro
da área.
O árbitro assinalou grande
penalidade, Bruno Fernandes
não facilitou e o Sporting
chegou ao 4-0.
Com o resultado feito, o
Sporting mostrou-se tranquilo
dominando o jogo até ao final.

Bis’ de Soares desenha vitória folgada
do FC Porto sobre o Tondela
O FC Porto venceu o Tondela, por 3-0, em
partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa
de futebol, em que um ‘bis’ de Soares encaminhou um triunfo incontestável.
O avançado brasileiro dos ‘dragões’ começou a desenhar a vitória da equipa ao marcar
aos 10 e 32 minutos, tendo o compatriota
Otávio dado corpo à superioridade da equipa,
já na segunda parte, fazendo o terceiro golo
aos 51.
Com este triunfo, o FC Porto, segundo classificado, volta a encurtar para quatro pontos a
desvantagem para o líder Benfica, enquanto
o Tondela desce para o 10.º lugar, com 18.
Os comandados de Sérgio Conceição,
que em relação à última partida, frente ao
Feyenoord, para a Liga Europa, não fez alinhar
o capitão Danilo, promovendo a entrada de
Nakajima para o ‘onze’, começaram cedo a
encaminhar o triunfo. Logo aos 10 minutos,
na primeira oportunidade de golo do encontro,
Soares inaugurou o marcador, surgindo sem
marcação na área contrária, para desviar de
cabeça um cruzamento de Corona.
O madrugador revés tolheu a capacidade de
reacção do Tondela, que nesta primeira fase
do encontro, praticamente não conseguiu sair

da sua intermediária, permitindo que o FC
Porto, fosse controlando a contenda.
Nesta toada, e mesmo sem terem de acelerar
o jogo, acabou por não surpreender o segundo
golo dos donos do terreno, aos 32 minutos,
novamente com Soares em destaque.
Após o tempo de descanso, e com Marega
a ser rendido por Manafá no onze portista,
o regresso da equipa ao jogo voltou a ser
demolidor, chegando ao terceiro golo, por
intermédio de Otávio.
Numa bela jogada de envolvência, o médio
brasileiro combinou com Nakajima e Corona
para surgir isolado frente ao guarda-redes do
Tondela e atirar, para o 3-0, aos 51 minutos.
Este terceiro golo foi um golpe demasiado
duro para as aspirações de recuperação dos
beirões, que ao tentarem minimizar os ‘estragos’ mostravam precipitação nas tentativas de
saída para o contra-ataque.
Perante um adversário inofensivo, os ‘dragões’ não quiseram entrar em ‘modo de gestão’
e foram tentando dar contornos de goleada
ao triunfo, ficando perto disso num livre de
Alex Telles, às malhas laterais, e num remate
do recém-entrado Fábio Silva, a que Cláudio
Ramos se opôs.

Benfica evita ‘surpresa’ do Famalicão
e soma 11.ª vitória seguida
O Benfica alcançou a 11.ª vitória consecutiva na I Liga de futebol, ao receber e
vencer a ‘revelação’ Famalicão, por 4-0,
num encontro da 14.ª jornada, disputado
no Estádio da Luz.
No último desafio dos ‘encarnados’ para
o campeonato em 2019 — seguem-se Taça
de Portugal e Taça da Liga até à pausa natalícia —, o técnico Bruno Lage repetiu o
‘onze’ das últimas semanas e, uma vez mais,
encontrou o caminho do triunfo à boleia dos
golos de Vinicius, Pizzi (2) e Caio Lucas
e da imaginação de Chiquinho, que ficou
ligado a três tentos da equipa.
Do outro lado, o Famalicão entrou disposto a fazer jus ao estatuto de ‘revelação’ do
campeonato. No primeiro minuto de jogo,
a equipa de João Pedro Sousa desdobrou-se
em boas combinações até à área do Benfica,
fiel à imagem positiva que tem deixado na
prova, na esperança de quebrar na Luz o
ciclo menos positivo de quatro jogos sem
ganhar.
Alertado na véspera para o potencial
do adversário, o Benfica rapidamente aumentou a intensidade e a pressão, empurrando o Famalicão para o seu meio-campo.
Começou então a sequência de oportunidades desperdiçadas por Pizzi, que, apesar de
brilhar com um ‘bis’, poderia ter tido uma
tarde verdadeiramente histórica na Luz,
falhando aos 10, 20, 30, 36 e 37 minutos.
Com todo o volume ofensivo, foi preciso o brasileiro Carlos Vinicius dispor da
primeira chance aos 39 minutos para os
‘encarnados’ desmontarem, finalmente,
o nulo que persistia no marcador. Numa

excelente movimentação de Chiquinho no
flanco direito, o criativo ‘encarnado’ cruzou
tenso para o desvio perfeito de Vinicius para
a baliza, sem marcação e sem hipóteses para
o guarda-redes Rafael Defendi.
Na segunda parte a equipa de Bruno
Lage regressou com a mesma autoridade e
confiança ao jogo, aumentando logo para
2-0 à passagem dos 48 minutos.
Se o segundo golo denunciava já um jogo
na mão do Benfica, o terceiro ‘matou’ o
desafio. Pizzi assinou o ‘bis’ e o 11.º golo na
I Liga (e 18.º em todas as provas esta época,
um recorde pessoal), com um bom trabalho
individual sobre Centelles, após mais uma
assistência exemplar de Chiquinho.
Até ao final, o Famalicão tentou dar uma
resposta, mas sem resultados práticos.
De facto, o jogo ainda confirmaria nova
goleada do Benfica, com o recém-entrado
Caio Lucas a assinar o quarto golo dos
campeões nacionais aos 89, após um passe
de Pizzi, com um remate bem colocado, já
no interior da área minhota. Simples, rápido e eficaz.
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Em convívio natalício:

LIUNA Local 183 celebra missão de delegados sindicais
e representantes de segurança e saúde
Entretanto, destacou terem também sido renegociados
e celebrados bons contractos laborais e deu conta de uma
O sindicato LIUNA Local 183 reconheceu no sábado (14) grande vitória num processo laboral e judicial que foi
o importante papel dos seus mais de 700 delegados sindicais travado entre a “183” e uma grande empresa do sector da
construção civil.
e representantes de segurança
O vice-presidente da
e saúde ao convidá-los e aos
LIUNA, Joseph Mancinelli,
seus familiares para um conresponsável da central sinvívio natalício no salão nobre
dical pela zona central e
da sua sede, em Toronto.
oriental do Canadá, e que
São estes funcionários e
habitualmente assiste a este
sócios do sindicato que ao
convívio, não esteve prelongo do ano zelam pelas
sente este ano uma vez que,
condições de trabalho nas
como Jack Oliveira explicou,
obras, para bem de todos os
O sindicalista enviou no entanto uma mensagem
se encontrava a celebrar o
sócios, ao confirmarem que os
aniversário da esposa, Enza congratulatória e natalícia em vídeo, enquanto que Jack
termos dos contractos estão a
– algo que já não fazia há Oliveira terminaria a sua alocução com votos de um
ser cumpridos e que os trabaFeliz Natal e Próspero Ano Novo para todos, sentivários anos.
lhadores e as empresas usam
o equipamento e as medidas
apropriadas para garantir a sua
segurança.
Por João Vicente

Como destacaram os responsáveis, este convívio é
uma forma de reconhecer o
esforço destes profissionais
e recompensá-los com um
salutar convívio “em família” – família essa que viria
a revelar-se “alargada” ao
encher por completo o salão
Gerry Gallagher.
O administrador da “183”,
Jack Oliveira, viria a agradecer
aos delegados e representantes
sindicais pelo seu contributo
para o sucesso do sindicato e
fez questão de realçar durante o seu discurso o facto de
nenhum dos trabalhadores
afectos à sindical terem perdido a vida no local de trabalho
durante o último ano.

mentos que viriam a ser repetidos pelos oradores
seguintes.
Após assistirem a mais uma mensagem em vídeo, desta
feita enviada pelo ministro provincial do Trabalho, Formação
Profissional e Desenvolvimento de Habilitações, Monte
McNaughton, a assistência escutou ainda os discursos do ministro federal da Família, das Crianças e do Desenvolvimento
Social, Ahmed Hussen – este último a reconhecer a presença dos colegas e deputados Peter Fonseca, Kamal Khera,
Julie Dzerowicz, Roman Baber e dos vereadores Jenniffer
McKelvie e Anthony Perruzza.
Caberia ao sindicalista Luís Câmara recitar a oração de
graças pela refeição prestes a ser servida, dando-se então
seguimento ao animado jantar.
A recta final deste convívio foi celebrada no espírito da
quadra, com muita música a cargo do DJ da firma lusocanadiana TNT FX, que levantou o som e convidou toda a
gente a pôr-se de pé, para decidir quem iria levar para casa
o centro de mesa, e aproveitou para dar continuidade à festa
com uma selecção de música para dançar.
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Natal deve ser mais do que viver valores
da amizade ou da paz — Santuário de Fátima
O reitor do Santuário de
Fátima, Carlos Cabecinhas,
defendeu que a preparação
do Natal deve ser mais do
que uma “oportunidade para
viver os valores da amizade,
da concórdia, da harmonia e da
paz”. “Para nós, cristãos, não
é suficiente. O Natal tem que
ser mais do que isso. O Natal
leva-nos a focar na pessoa de
Jesus Cristo, o Deus Menino, o
Deus que vem até nós, que vem
viver connosco, que se faz um
de nós”, alertou o sacerdote,
apresentando o acolhimento
de Deus como caminho ideal
para a vivência do Natal e
caminho de santidade.
Para Carlos Cabecinhas, “a
celebração do Natal significa
viver e acolher este Deus que
vem”. “Saber acolher Jesus
Cristo é o caminho de santidade que é proposto a todos

os cristãos, que é proposto a
cada um (…), que é proposto
a cada peregrino que visita o
Santuário de Fátima”.
Lembrando que o tema
da santidade vai marcar a
acção pastoral do Santuário
nos próximos meses, o reitor
apresentou a vida de Jacinta
Marto, canonizada pelo Papa
Francisco em 13 de Maio de
2017, “como modelo daqueles
que sabem acolher o Deus
Menino, modelo da vivência
deste Natal, modelo de santidade”.
O Santuário revelou, entretanto, que as oferendas em
dinheiro durante o Ofertório
das missas do Natal (25
de Dezembro), da Festa da
Sagrada Família (29), da
Solenidade de Santa Maria
Mãe de Deus (1 de Janeiro
de 2020) e da Solenidade

Entrudo Chocalheiro
são quatro dias de folia
em Podence
O Carnaval são quatro dias na aldeia de Podence
em Macedo de Cavaleiros ao ritmo das tropelias dos
Caretos elevados na quinta-feira a Património Imaterial
da Humanidade pela UNESCO.
“Nós não inventámos nada, herdámos dos nossos
antepassados e estamos cá para manter para as próximas
gerações”, explicou à Lusa Luís Filipe Costa, um dos
jovens da aldeia transmontana que faz parte da festa.
“Eu nasci careto”, enfatizou, e aos 34 anos é um dos
nomes ligados à tradição que faz fatos de caretos, máscaras
e outros objectivos ligados aos rituais que lhe inspiram
um negócio na aldeia e uma tese de mestrado.
O carnaval é Entrudo Chocalheiro e ocorre no fim de
semana prolongado, com um desfile nocturno na sede de
concelho, Macedo de Cavaleiros, a marcar o arranque das
festividades, normalmente num sábado.
No domingo, como contou à Lusa, a festa passa para
a aldeia de Podence e caretos, com fatos de lã coloridos,
máscaras de ferro e lata, um pau para amparar as tropelias
e um cinto de chocalhos, andam pelas ruas.
Entre a algazarra há as matrafonas, com quem os caretos
não querem contas e a quem não chocalham, reservando as
investiduras para as raparigas que apanham desprevenidas.
“Noutros tempos, era o dia em que se permitia aos
rapazes terem um contacto mais atrevido com as raparigas”, recordou.
Nos últimos anos, o número de visitantes tem vindo
a aumentar, com cerca de 30 mil forasteiros no Entrudo
de 2019. A aldeia ganha movimento e cresce economicamente, nomeadamente nas tasquinhas e restaurantes.
O Entrudo Chocalheiro prossegue na segunda-feira de
Carnaval com os animados casamentos, em que, no adro
da igreja, os rapazes anunciam casamentos burlescos com
dotes satíricos, anunciados por “embudes” (funis que
servem de altifalantes). Na terça-feira, os caretos voltam
a sair à rua e vão de casa em casa e de adega em adega.
O ritual tem também a função de juntar a população e,
como contou Luís Filipe Costa, “naquele dia permite-se
as pessoas irem a casa umas das outras”.
O Entrudo Chocalheiro regressa entre 22 a 25 de
Fevereiro de 2020 com o estatuto de Património Imaterial
da Humanidade.

Breves da Cultura
Souto Moura ganha Prémio Arquitectura do Douro
com Central Hidroeléctrica do Tua
O arquitecto Souto Moura venceu o Prémio de
Arquitectura do Douro com a obra da Central Hidroeléctrica
do Tua, que ficou quase integralmente subterrânea para harmonizar a edificação com a paisagem do Douro Património
da Humanidade.

Prémio Pessoa: Tiago Rodrigues espera
que prémio ajude a dignificar Teatro português
O director do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago
Rodrigues, disse esperar que a atribuição do Prémio
Pessoa contribua para uma reflexão sobre a “tremenda
importância” do teatro e sirva para melhorar as condições
de trabalho no meio.

da Epifania (5 de Janeiro de
2020), terão como destino
as Irmãzinhas dos Pobres de
Campolide, em Lisboa, uma
instituição que assume, com a
ajuda de donativos, a missão
de ajudar “quem sofre por
causa da idade, da pobreza, da
solidão e outras dificuldades”.
O Santuário de Fátima
igualmente anunciou o envio
de uma saudação ao Papa
Francisco, a propósito do 50.º
aniversário da ordenação de
Jorge Bergoglio como padre,
ocorrida em 13 de Dezembro

de 1969.
A mensagem, assinada pelo
Bispo da Diocese de LeiriaFátima, Cardeal António
Marto, partilha a “alegria desta
celebração, dando graças pelo
dom destes 50 anos de serviço
a Deus e ao seu Povo”.
“Recordo, Santo Padre, que
no Santuário de Fátima, em fidelidade à mensagem própria
deste lugar, diariamente se
reza pelo Sucessor de Pedro e
pelas suas intenções”, escreveu o Cardeal na mensagem
dirigida a Francisco.

Maria João Pires é figura do ano para a imprensa
estrangeira em Portugal
A pianista Maria João Pires foi escolhida pela Associação
da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) como personalidade do ano 2019, anunciou aquela entidade, destacando
o “percurso artístico único” da artista.

Academia Portuguesa de Cinema distingue
15 jovens com Prémios Sophia Estudante
A Academia Portuguesa de Cinema distinguiu na quinta-feira 15 realizadores em início de carreira com os Prémios
Sophia Estudante, nas categorias de Ficção, Documentário,
Animação, Experimental, e cartaz, numa cerimónia que
decorreu em Lisboa.
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