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Sagres inicia viagem que passa por Tóquio e que vai avaliar estado dos oceanos
O navio-escola Sagres iniciou domingo (5) a viagem de
circum-navegação, com partida em Lisboa, num percurso de
371 dias que terá, entre os pontos altos, a chegada a Tóquio
e o desenvolvimento de projectos científicos a bordo.

Na embarcação encontram-se 142 elementos de guarnição,
entre os quais quatro mulheres, bem como 50 instruendos da
Aporvela – Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois
investigadores do projecto SAIL, numa viagem que se insere
nas celebrações do quinto centenário da circum-navegação
de Fernão de Magalhães.
Antes das 10:00, no Terminal Fluvial de Santa Apolónia,
várias centenas de pessoas concentravam-se para se despedir
da tripulação.
Pouco depois, inicia-se cerimónia de entrega da bandeira
portuguesa que vai ser usada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020,
perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
que foi recebido com aplausos dos familiares presentes,
o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, o ministro do
Ambiente, Matos Fernandes, o ministro da Defesa, João
Gomes Cravinho, bem como os secretários de Estado da
Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, e da Juventude e
Desporto, João Paulo Rebelo.
Terminada a cerimónia e o momento musical que lhe suce-

deu, segue-se a largada do Sagres. A tripulação manipula as
espias (cabos de amarração ou atração), utiliza as malaguetas
(cavilhas ou pinos onde estão amarrados os cabos), iça as velas,
controla os lemes e a embarcação segue com o vento a favor,
tendo a sua primeira paragem
oficial em Tenerife, nas ilhas
Canárias, em Espanha.
“Magalhães desfez a quadratura do círculo. Deu-nos
um mundo redondo e abriu
horizontes a novos mundos,
povos, culturas, motivado
pela riqueza das especiarias
das índias e pela possibilidade do comércio em que o
cravinho, não o nosso ministro da Defesa, mas o arbusto
de sementes aromáticas,
providenciava o incentivo
para uma economia mundial
emergente”, notou Ricardo
Serrão Santos, durante o seu
discurso a bordo.
A viagem que agora se
inicia levou a um período de
preparação superior a um ano e meio, envolvendo aspectos
logísticos, a organização dos materiais, do navio e dos próprios
marinheiros, tal como explicou aos jornalistas o comandante
do navio-escola.
António Maurício Camilo admitiu ainda a possibilidade de
ao longo da viagem terem de enfrentar “situações anómalas”,
decorrentes das alterações climáticas, mas ressalvou que a
tripulação está “preparada para isso”.
A segunda tenente Helena Bouças disse à Lusa que esta
missão envolve uma grande preparação pessoal e logística, que
obriga, por exemplo, a tripulação a levar consigo “apenas o
mais importante”, tendo em conta a falta de espaço decorrente
do número de elementos a bordo.
Já no que se refere aos principais desafios que vão enfrentar,
Helena Bouças apontou o Cabo Horn, na América do Sul, “pela
sua história e pelo seu tempo”.
Para o comandante Maurício Camilo, os principais pontos
altos da viagem são a chegada a Tóquio, para entregar a bandeira portuguesa à delegação olímpica na capital japonesa,

Restauro da capela do Senhor D’Além
em Gaia avança em Fevereiro
O restauro da capela do
Senhor D’Além, que se localiza na escarpa da Serra do Pilar,
em Vila Nova de Gaia, e se
encontra em estado de degradação, avança em Fevereiro,
indicou segunda-feira (6) o
Presidente da autarquia.
A obra terá o valor de 300
mil euros, sendo comparticipada em 30% pelo
Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano
(PEDU).
Ontem de manhã, à margem
de uma reunião camarária
que decorreu na Junta de
Gulpilhares, o presidente da
Câmara de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, avançou
que o concurso será assinado
em Fevereiro e que o restauro
incluirá “a garrafa, um monumento localizado na zona
que serve para homenagear o
vinho do Porto”.
A capela do Senhor D’Além

é património religioso propriedade da Diocese do Porto,
estando a sua génese assente
numa imagem do Senhor
Crucificado que data de 1140,
enquanto a última celebração
das Festas do Senhor D’Além
data de 1997.
Em Abril, o autarca de Gaia
disse, à margem da apresentação do relatório de contas
de 2018, que o concurso para
a reabilitação da capela “vai
avançar em Maio ou Junho”.
Eduardo Vítor Rodrigues
garantiu que o projecto de
recuperação está “totalmente
conciliado” com a Diocese
do Porto.
Em causa está um equipamento cujo arranjo esteve
integrado num projecto da
Mystic Invest, empresa do
universo Douro Azul, para
um hotel de cinco estrelas na
escarpa da Serra do Pilar, empreendimento que aguarda um

parecer da Direcção Regional
da Cultura do Norte.

“Como a Câmara vai avançar com o restauro da capela, então depois se o hotel
avançar será negociada uma
nova contrapartida com a
empresa, talvez um cais de
acostagem”, disse Eduardo
Vítor Rodrigues.

onde, numa primeira fase, o navio se vai apresentar como “a
Casa de Portugal”.
Além disto, ao longo da viagem e pelos vários portos
onde a embarcação vai atracar, são esperadas muitas pessoas
dispostas a visitar o navio e a conhecer o que nele está a ser
desenvolvido, notou.
Esta é ainda “a primeira vez que o navio vai ter […] projectos
científicos a bordo. Basicamente, vamos medir o estado dos
oceanos e da atmosfera”, avançou o comandante.
Por sua vez, em declarações à Lusa, o ministro do Mar explicou que a viagem envolve “uma série de protocolos científicos”
para conhecer melhor as correntes, a influência do clima, a
biodiversidade e a poluição dos plásticos e microplásticos.
“Vão ser feitas amostragens ao longo do percurso […],
vai permitir colheitas, mais conhecimento e vai haver muitos
eventos relacionados com literacia, divulgação e comunicação
dos oceanos e a poluição dos plásticos. É também uma viagem de sensibilização da população a nível global”, precisou
Serrão Santos.

O navio-escola Sagres vai passar por mais de 20 portos de
19 países diferentes.
Depois da primeira paragem em Tenerife, seguem-se a cidade
da Praia (19 de Janeiro), Rio de Janeiro, Brasil (10 de Fevereiro),
Cidade do Cabo, África do Sul (27 de Março), Maputo (9 de
Abril), Jacarta (29 de Maio), Tóquio (18 de Julho), Honolulu
(Havai), nos Estados Unidos (27 de Agosto) e Cartagena das
Índias, Colômbia (5 de Dezembro).
Em 30 de Dezembro, o navio-escola Sagres chega a Portugal,
mais precisamente, a Ponta Delgada, nos Açores, estando o
regresso a Lisboa agendado para 10 de Janeiro de 2021.

Fixados períodos de defeso para
lampreia e sável na ria de Aveiro
O Governo estabeleceu restrições para
este ano à captura de lampreia, sável
e savelha na ria de Aveiro, publicadas
segunda-feira (6) no Diário da República
(DR), que visam assegurar a conservação
destas espécies.
Para este ano, de acordo com a publicação
em DR, são fixados para a ria de Aveiro os
seguintes períodos de defeso: 1 de Maio a
31 de Dezembro, para a pesca da lampreia,
e 1 de Janeiro a 9 de Fevereiro e 11 de Abril
a 31 de Dezembro, para a pesca do sável
e savelha.
Nestes períodos é interdita a captura, a
manutenção a bordo, a descarga e a primeira
venda das referidas espécies capturadas
nas águas interiores não marítimas da ria
de Aveiro.
O mesmo despacho refere ainda que entre
o pôr-do-sol do dia 5 de Março e o pôr-dosol do dia 15 do mesmo mês é interdita a
utilização de quaisquer artes cuja captura
possa incidir sobre a lampreia ou o sável,
designadamente “os tresmalhos fundeados
ou de deriva, e as camboas”, numa área

entre a marinha do João Pata e o limite da
zona de jurisdição da Capitania do Porto
de Aveiro, no rio Vouga.
Os períodos de defeso estabelecidos
foram fixados tendo em consideração “o
estado de conservação das populações de
peixes migradores anádromos, nomeadamente da lampreia-marinha, e dos clupeídeos, como o sável e a savelha, e a relevância
socioeconómica destes recursos haliêuticos
para a pesca artesanal”.
“Por outro lado, a conservação destas
espécies está dependente da manutenção
das respectivas áreas de reprodução em
cursos de água doce e da sua ligação ao
meio marinho, pelo que a adequada gestão
do sistema natural em causa implica também considerar o estado das populações
destas espécies no rio Vouga”, acrescenta
o despacho.
Este despacho do secretário de Estado
das Pescas, José Apolinário, que estabelece
os períodos de defeso para estas espécies
ameaçadas produz efeitos desde o dia 1 de
Janeiro de 2020.
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Produtor alentejano de vinhos Ervideira
cresce e factura mais de 2,5ME em 2019
O produtor alentejano de
vinhos Ervideira fechou o ano
passado com uma facturação
superior a 2,5 milhões de
euros, o que representa um
crescimento de 12% face a
2018, revelou segunda-feira
(6) a empresa.
“A Ervideira superou as
expectativas com os números
apurados no final de 2019. No
conjunto do ano, a Ervideira
facturou mais de 2,5 milhões
de euros, o que equivale a um
crescimento de 12% face ao
período homólogo”, anunciou
a empresa vitivinícola.
O produtor, cuja adega está
situada perto da localidade
de Vendinha, no concelho
de Évora, junto à estrada
de ligação a Reguengos de
Monsaraz, indicou que produziu 600 mil garrafas de vinho
na região do Alentejo, no ano
passado.
Desta produção, “apenas
25%” foi exportada, para um
total de 18 países, o que traduz
uma “quebra de percentagem”
nas vendas para esses mercados externos, que se deveu
ao “crescimento das vendas”
no “mercado nacional e no
enoturismo”.
Por isso, realçou a empresa,

não houve “quebras de ven- barreira dos 600 mil euros”. dois milhões de euros”.
das em quantidade valor” no
O director executivo da
A Ervideira passa, agora, a
estrangeiro, mas “apenas em empresa, Duarte Leal da uma estrutura de capital social
percentagem”.
Costa, sublinhou a estratégia com três sócios, encabeçada
por Duarte Leal da Costa e os
seus dois filhos (a 5.ª geração),
mantendo-se a totalidade
apenas num ramo da família,
indicou.
A renovação da página de
Internet da empresa, com a
criação do clube de fãs online e
da plataforma de e-commerce,
foi outro dos passos importantes no ano passado, segundo
o director executivo.
Para o futuro, a empresa
quer “continuar a incutir um
A Ervideira atribui os resul- que a Ervideira tem seguido ritmo elevado no que diz
tados que alcançou em 2019 de apostar no enoturismo, que respeito à inovação e à co“à consolidação do posiciona- é cada vez mais procurado mercialização dos vinhos”,
mento junto dos vinhos topo pelos turistas que visitam a sobretudo os de gama elevada,
de gama”, justificando que região.
e vai “apostar num reforço ao
“mais de 50% da facturação”
“A solidez da nossa oferta e nível dos recursos humanos”
passa pelos vinhos da gama o crescimento sustentado que e na “expansão dos espaços
Conde D’Ervideira, na qual temos verificado permite-nos de enoturismo em pontos
estão englobados “os icónicos assegurar que o ano de 2020 turísticos do país”, revelou
Invisível e Vinho da Água”. será um ano de viragem”, Duarte leal da Costa.
O outro motivo que expli- destacou.
A Ervideira é uma das emca o aumento da facturação,
Segundo Leal da Costa, este presas vitivinícolas seculares
segundo o produtor, foi o ano marca “não só a entrada da em Portugal, produzindo vi“notável comportamento das 5.ª geração na empresa, mas nho desde 1880. Actualmente,
‘Ervideira Wine Shop’, as também a aquisição da totali- possui um total de 160 hectaquais “tiveram um cresci- dade do capital social ao resto res de vinha, distribuídos pemento acima dos 20%, com da família, num processo que las sub-regiões da Vidigueira e
a facturação a ultrapassar a envolveu um investimento de Reguengos de Monsaraz.

Obra de consolidação da escarpa
de Gaia pronta no Verão
A obra de pregagem e consolidação da escarpa da
Serra do Pilar, concelho de Vila Nova de Gaia, no valor de 3,5 milhões de euros fica pronta no Verão disse
segunda-feira (6) o Presidente da Câmara, Eduardo
Vítor Rodrigues.
Em causa um projecto de consolidação cuja data de
arranque tem vários anos, isto depois de vários relatórios
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil avançarem que a escarpa, onde estão instalados, entre outros
equipamentos, o Mosteiro e o Quartel da Serra do Pilar,
apresenta sinais de instabilidade.
Ontem, numa reunião camarária descentralizada que
decorreu na Junta de Gulpilhares, foi votada uma prorrogação de prazo da obra por mais oito meses.
Eduardo Vítor Rodrigues explicou que os dias de
chuva obrigaram a paragens: “Por cada intempérie de
quatro ou cinco dias, tiveram de parar várias semanas
para tudo estabilizar e secar. Infelizmente, aconteceu
assim, mas esta prorrogação não tem ónus financeiro
para o município.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Além da consolidação da escarpa, o projecto inclui
ligações pedestres como uma entre a cota alta e a baixa
e o reforço de ligação entre o passadiço ribeirinho que
existe na Afurada e será prolongado a Lever.
“Infelizmente, o procedimento esteve mais de dois
anos parado no Tribunal de Contas (TdC) por causa de
uma impugnação e mais dois meses por um conflito com
ex-moradores. Mas esta é uma obra muito importante,
quer porque a situação constituía risco para pessoas
e para monumentos Património da Humanidade, quer
porque altera a imagem do concelho”, referiu Eduardo
Vítor Rodrigues.
Em Outubro de 2018, o autarca revelou que recebeu
o visto do TdC, estando pronto para avançar com a obra,
sendo que a demora no arranque quase levou a perda de
fundos, o que significava não encaixar três milhões de
euros, 90% do total do valor da empreitada, cabendo à
autarquia o pagamento dos restantes 10%.
Em Fevereiro de 2016 o Ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes, classificou a área da escarpa da
Serra do Pilar como “uma das quatro maiores zonas de
risco de derrocada do país”.

Portugueses receiam roubo de
dados ‘online’ mas protegem-se
menos do que os outros europeus
O roubo e uso indevido
dos dados pessoais é o maior
receio dos portugueses, que
no entanto têm menos cuidados com a segurança das
palavras-passe do que o
resto dos europeus, segundo
um relatório sobre cibersegurança segunda-feira (6)
divulgado.
O relatório de 2019
da Linha de Observação
Sociedade do Observatório de
Cibersegurança, que assenta
em dados de outros inquéritos
e estudos feitos em Portugal e
no resto da Europa, revela que
73% dos portugueses evita
revelar informação pessoal
na Internet.
A maior preocupação com
o uso da Internet para operações bancárias, compras
ou pagamentos é o roubo e
uso indevido de dados pessoais (49% dos inquiridos),
seguindo-se a segurança dos
pagamentos pela Internet
(38%, menos nove pontos que
no ano anterior) ou o receio
de não receber os bens ou
serviços comprados.
Comparando com práticas
dos outros europeus, os portugueses têm menos cuidado

com as palavras passe: apenas
13% usa palavras diferentes
para páginas diferentes (a
média europeia é 29%), 12%
escolhe palavras complexas
(27% na União Europeia) e
16% mudam de palavras passe
regularmente (21% na UE).
Para os portugueses, o pior
crime na Internet é a pornografia infantil, que recolheu
85% das respostas, seguindose a fraude bancária (78%) e o
roubo de identidade (75%).
Os portugueses também
diferem dos europeus no valor
que atribuem ao discurso de
ódio ‘online’, considerado
muito sério por 46% da população, enquanto na União
Europeia a média é 61%.
Enquanto uma média de
61% de europeus afirmam
saber proteger-se dos riscos
‘online’, em Portugal esse
valor fica pelos 53%. Só 3%
dos portugueses dizem estar
muito bem informados e 52%
admitem não estar.
Este é o primeiro relatório
sectorial do Observatório
de Cibersegurança, que vai
debruçar-se ainda sobre áreas
como ética e direito, riscos e
conflitos ou Economia.

Breves de Portugal
ELVAS: Obras no Largo de Travassos
O município de Elvas, no distrito de Portalegre, anunciou segunda-feira (6) que já começaram as obras de
requalificação do Largo de Travassos, na zona histórica
da cidade, num investimento de 67 mil euros.
A empreitada, que deverá estar concluída dentro de
dois meses, visa a criação de uma zona de estadia e reordenamento do trânsito, com pavimentações em calçada
de granito, plantação de árvores, colocação de bancos e
eliminação de cabos de telecomunicações e eletricidade
nas fachadas dos prédios, passando a subterrâneos.
A intervenção prevê ainda a colocação de tubos encastrados nas fachadas para passagem dos cabos e respectiva
pintura nas fachadas.

Banco de Portugal lança portal dedicado a
investigadores
O Banco de Portugal (BdP) lançou um novo portal para
investigadores, o BPLIM – Laboratório de Investigação
em Microdados do Banco de Portugal, segundo um comunicado divulgado segunda-feira (6).
“O portal permite a investigadores externos, nacionais
e estrangeiros, acederem remotamente a informação sobre
bases de dados granulares – construídas com informação
ao nível das entidades – sobre a economia portuguesa, com
total salvaguarda da confidencialidade da informação”,
adiantou o organismo.
Com este portal, os investigadores podem aceder a
várias bases de dados geridas pelo BdP, sem custos.

MADEIRA: Governo Regional aumenta ‘kit bebé’
para 500 euros
O Governo da Madeira decidiu aumentar para 500 euros
o ‘kit bebé’, uma medida implementada em 1 de Janeiro
de 2019 que abrangeu 1.800 crianças e previa um apoio
de 100 euros, anunciou sexta-feira (3) o PSD/Madeira.
Os familiares podem adquirir produtos em farmácias,
no primeiro ano de vida do bebé, até 500 euros, tendo o
acréscimo passado a vigorar em 1 de Janeiro deste ano.
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Madeira espera receber até final do mês estudos que
sustentem Zona Franca no sector público
O Vice-presidente do Governo da Madeira espera ter até ao
final de Janeiro os estudos para sustentar a aquisição de 51%
do capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira
(SDM), passando a Zona Franca para o sector público.
Com esta medida, o Governo Regional espera ultrapassar
os entraves da Comissão
Europeia à concessão à SDM,
por mais 10 anos e por ajuste directo, da gestão e da
exploração da Zona Franca
Industrial (ZFI) ou Centro
Internacional de Negócios da
Madeira (CINM).
O Governo Regional decidiu, em Fevereiro de 2017,
adjudicar directamente a concessão do CINM até 2027, o
que mereceu parecer negativo
da Comissão Europeia por
entender que a adjudicação
deveria ter sido feita por concurso público internacional,
no respeito pelas regras de
mercado e da concorrência.
“Um dos caminhos que
entendemos que terá de ser
seguido é a aquisição dos 51% do capital social que está
na mãos de privados [SDM] e passar esse capital social só
para a esfera pública”, referiu Pedro Calado à comunicação
social, à margem da cerimónia de entrega de prémios escolares “Zona Franca Industrial - 2019”, no Caniçal, concelho
de Machico.
“Julgo que até final de Janeiro teremos já dados para podermos, depois, tomar uma decisão para resolver a questão
do procedimento do ajuste directo”, acrescentou.

O Governo Regional procura agora fazer a adaptação da
O novo contrato estabeleceu, entretanto, que a região pasdirectiva comunitária à contratação pública realizada por via sasse a deter uma participação de 49%, valor que no anterior
do ajuste directo.
era de apenas 25%, ficando os privados com a maioria do
“O CINM não está nem nunca esteve em causa, mas sim capital (51%).
o procedimento do ajuste directo”, acrescentou o governanEm 2 de Dezembro, o Tribunal de Contas (TdC) considerou que a contratação da Sociedade de Desenvolvimento da
Madeira por ajuste directo para gerir a Zona Franca estava
“ferida de ilegalidade”, porque não observou regras das
concessões de serviços públicos.
A Comissão Europeia iniciou um processo de infracção
contra Portugal por considerar que a atribuição de um contrato
para gestão e exploração da ZFI poderia infringir as regras
da adjudicação de contratos de concessão.
Para Bruxelas, a adjudicação directa, “sem um procedimento
de concorrência”, pode violar a directiva 2014/23/UE, relativa
à adjudicação de contratos de concessão.
Actualmente, o CINM inclui três áreas principais de investimento: a Zona Franca Industrial, o Registo Internacional de
Navios - MAR e os Serviços Internacionais.
O regime fiscal do Centro Internacional de Negócios da
Madeira foi aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do
regime de Auxílios de Estado concedidos a Portugal.
Recentemente, o seu período de produção de efeitos foi
prolongado até 2027.
A SDM foi criada em 1984 por investidores públicos e
privados e, em 1987, obteve a concessão pública da Zona
te, sublinhando que o Governo Regional está interessado Franca da Madeira por um período de 30 anos que foram,
em resolver a questão “o quanto antes e da melhor forma entretanto, prorrogados até 2017.
possível”.
É responsável, em articulação com o Governo da Madeira,
Em 6 de Fevereiro de 2017, o executivo madeirense publicou pela emissão de licenças para operação no âmbito do CINM
no Jornal Oficial da Região uma resolução que formalizou a e pela cobrança das respectivas taxas.
adjudicação da “concessão do serviço público” do CINM à
De acordo com os dados mais recentes disponibilizados
sociedade que já detinha a sua exploração desde 1987.
pela Autoridade Tributária, em 2018, o CINM gerou para os
De mútuo acordo com a concessionária, a região revogou cofres da Região Autónoma da Madeira mais de 121 milhões
o anterior contrato que terminava em 2017.
de euros em receita fiscal efectiva.

PS/Madeira recomenda regulamentação do subsídio
no transporte marítimo ao Governo da República
O PS/Madeira apresentou
na Assembleia Legislativa
um projecto de resolução
recomendando ao Governo
da República a regulamentação da atribuição do subsídio social de mobilidade
ao transporte marítimo de
passageiros, foi sábado (4)
anunciado.
O objectivo é “estabelecer as regras e os critérios
que melhor se adequam aos
interesses dos residentes na
região e que assegurem um
serviço ferry de ligação entre
a Madeira e o continente, por
vários anos e durante todo o

ano”, disse o deputado regional Paulo Cafôfo, numa
iniciativa política do grupo
parlamentar no Funchal.
Segundo o deputado socialista, é necessário o Governo
da República assegurar o
financiamento da operação
e definir, numa portaria
conjunta com o Governo
Regional, as regras, os critérios e os montantes para
o subsídio social de mobilidade no caso das viagens
marítimas.
“Em segundo lugar, que
o Governo Regional, o mais
rápido possível, possa lançar

o concurso público internacional para a concessão desta
linha entre a Madeira e o
continente”, acrescentou.
O PS/Madeira, sublinhou
Paulo Cafôfo, “está completamente empenhado e fará
tudo o que estiver ao seu
alcance para que o ferry possa
acontecer”.
Com o Governo da
República (PS), a definir
todos os pormenores em portaria, acrescentou, o Governo
Regional, do PSD, não terá
“mais desculpas” e poderá
lançar o concurso.
Apesar de o princípio
da continuidade territorial

ser constitucionalmente da
responsabilidade do Estado,
a ligação por ferry entre
a Madeira e o continente
(Portimão, no distrito de
Faro) funcionou nos últimos
dois anos de forma sazonal
(no Verão) a expensas do
Orçamento Regional, tendo
o executivo madeirense
despendido já com seis
milhões de euros com esta
ligação (três milhões em cada
ano).
Face aos prejuízos da linha,
o armador já anunciou que
este ano não fará a ligação.
O contrato assinado previa o
serviço por três anos.

MADEIRA: 138 acidentes e dois mortos na
operação “Festas Seguras”
A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou
sexta-feira (3) ter registado na operação “Polícia Sempre
Presente: Festas Seguras 2019-2020”, entre os dias 16
de Dezembro e 1 de Janeiro, 138 acidentes de viação na
Madeira, dos quais resultaram dois mortos.
A nota divulgada pelo comando regional adianta que
estas ocorrências resultaram também em seis feridos graves e 52 ligeiros, tendo sido efectuadas 34 detenções (20
por condução sob o efeito do álcool, sete por condução
sem habilitação legal, dois por tráfico de estupefacientes,
outros dois por desobediência, um por agressão a elemento
policial e dois por furto).
A PSP/Madeira diz que afectou 416 agentes e 209
viaturas a este reforço de segurança e que realizou 79
operações de fiscalização rodoviária na região, abrangendo 2.982 viaturas, 17 das quais foram apreendidas, e
levantou 468 autos de contraordenação.

PR na Madeira a 27 de Março
para sessão comemorativa e
inauguração do monumento
dos 600 Anos
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
vai deslocar-se em visita oficial à Madeira a 27 de Março,
prevendo o programa a inauguração do monumento comemorativo dos 600 anos da descoberta do arquipélago,
foi quinta-feira (2) anunciado.

“Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar, no dia 27 de
Março, o Monumento dos 600 Anos”, na região, disse o
presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José
Manuel Rodrigues.
O responsável do parlamento madeirense falava após
a reunião que manteve com o presidente da Comissão
Executiva dos 600 Anos da Madeira e Porto Santo,
Guilherme Silva, destinada a “planear iniciativas conjuntas e preparar a visita do Presidente da República à
Madeira, agendada para 27 de Março”, mencionou.
“Essa visita à Madeira começará com uma Sessão
Solene no parlamento regional, comemorativa dos 600
anos”, revelou, acrescentando que neste evento “usará
da palavra o Chefe do Estado e também o Presidente da
Assembleia e cada um dos representantes dos partidos
políticos”.
José Manuel Rodrigues argumentou que “o parlamento [da Madeira] predispõe-se, com o seu modesto
orçamento, também a ajudar que estas comemorações
deixem uma marca para o futuro. Uma marca relacionada
com o regime autonómico” desta região.
O calendário dos eventos conjuntos que estão a ser
preparados pela Assembleia Legislativa e Comissão dos
600 em 2020 serão oportunamente anunciados, referiu
José Manuel Rodrigues.
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“Sopro” de Tiago Rodrigues e Carolina
Deslandes em destaque no Teatro Micaelense
Hans Van Manen, pela
Companhia Nacional de
Bailado, a peça “Sopro”, de
Tiago Rodrigues, e Carolina
Deslandes são os destaques
da programação para o primeiro quadrimestre do ano do
Teatro Micaelense, em Ponta
Delgada.

É ainda em Janeiro, no dia
25, que a Companhia Nacional
de Bailado sobe ao palco do
Teatro Micaelense com um
espectáculo que compreende
“Adagio Hammerklavier”,
“Short Cut” e “In The Future”,
três obras coreografadas pelo
holandês Hans Van Manen.
O teatro chega no dia 1
de Fevereiro, com a sessão
para escolas do espectáculo
músico-teatral “+MARE”, e
regressa a 28 de Março com

“Sopro”, uma peça escrita e
encenada por Tiago Rodrigues
em que Cristina Vidal, ponto do Teatro Nacional D.
Maria II há mais de 25 anos,
assume o protagonismo de
um espectáculo em que “são
evocadas as histórias reais e
ficcionais de um teatro agora

em ruínas”. A Cristina Vidal
juntam-se em palco Beatriz
Maia, Isabel Abreu, Marco
Mendonça, Romeu Costa e
Sara Barros Leitão.
Na música, o grande destaque é Carolina Deslandes,
que actua a 14 de Março, mas
a época abre com o Concerto
de Ano Novo da pianista
Ana Paula Andrade, a 15 de
Janeiro, e com os concertos
“Dentro da Caixa” que juntam, num registo intimista,

os cantautores açorianos Sara
Cruz e Romeu Bairros, a 17
de Janeiro, e Luís Alberto
Bettencourt e Cristóvam, a
18 de Janeiro.
A música clássica encontra lugar na programação do
próximo quadrimestre com a
Sinfonietta de Ponta Delgada,

que, a 15 de Fevereiro, traz o
pianista António Rosado para
interpretar o segundo concerto para piano e orquestra
de Sergei Rachmaninoff e a
terceira sinfonia de Robert
Schumann, Renana, num
concerto dirigido por JeanSébastien Béreau.
Regressa a 21 de Março
com a Stabat Mater de
Giochino Rossini interpretada pelo Coro Sinfónico
do Coral de São José, da

Sinfonietta de Ponta Delgada,
numa formação de 40 músicos
e quatro solistas, dirigidos
pelo maestro Luís Filipe
Carreiro.
A 7 de Março, o Teatro
Micaelense recebe “Válvula”
uma palestra-concerto a partir
da história do Graffiti, uma
criação de António Jorge
Gonçalves e Flávio Almada
para adolescentes, jovens e
adultos em que, com palavras
e desenhos, António Jorge
Gonçalves traça a história
da representação em murais,
enquanto o MC e activista
Flávio Almada aka LBC
Soldjah conta “com palavras
e música” as “contradições
sociais das cidades”.
O cinema é colocado no epicentro da programação da sala
de espectáculos em 2020, com
“Hálito Azul”, de Rodrigo
Areias, a 5 de Fevereiro,
“Boom for Real”, de Sara
Driver, a 4 de Março, “Vitalina
Varela”, de Pedro Costa, a 8
de Abril, “Apocalipse Now”,
de Francis Ford Coppola,
a 22 de Abril, e “Infância,
Adolescência, Juventude”, de
Rúben Gonçalves, a marcar o
Dia Mundial da Dança, a 29
de Abril.
Há, ainda, espaço para o
circo, com a Gala de Circo
da Convenção de Circo do
Atlântico, que acontece a 8
de Fevereiro e para a comédia,
com o espectáculo de ‘standup’ de Guilherme Duarte, a
24 de Abril.

Azores Airlines com prejuízo de 31 ME entre
Janeiro e Setembro de 2019
A Azores Airlines registou prejuízos
de 31 milhões de euros de Janeiro a
Setembro de 2019, sendo o total do seu
passivo de 216,2 milhões de euros, indica
o relatório de execução financeira das
empresas públicas.
De acordo com o relatório do terceiro trimestre de 2019 das empresas do
Sector Público Empresarial Regional,
entregue na quinta-feira pelo Governo
na Assembleia Legislativa Regional dos
Açores – a que a agência Lusa teve sextafeira (3) acesso – o activo da empresa do
grupo SATA que assegura as ligações com
o exterior da região era neste período de
67,2 milhões de euros.
No caso específico da SATA Air
Açores, que garante as ligações entre as
nove ilhas do arquipélago, o resultado
negativo foi de 7,6 milhões de euros nos
primeiros nove meses de 2019.
O passivo foi em igual período de
277,5 milhões de euros, tendo o activo
atingido 271,8 milhões.
A SATA - Gestão de Aeródromos obteve, por seu turno, um resultado líquido
positivo (lucro) de 154 mil euros, sendo
o seu activo de 8,7 milhões, enquanto o
passivo foi de seis milhões.
Segundo resultados divulgados pela
empresa, o grupo SATA fechou 2018 com
um prejuízo de 53,3 milhões de euros,
um agravamento de 12,3 milhões face
ao ano de 2017.
A pesar no resultado estiveram as
perdas da Azores Airlines, que registou

um prejuízo de 52,93 milhões de euros,
e ao qual se junta o resultado líquido
negativo de 2,58 milhões de euros da
SATA Air Açores.
De acordo com o relatório a que a
Lusa teve na passada sexta-feira acesso,
no Hospital do Divino Espírito Santo, na

de 89,3 milhões, sendo o seu activo de
50,7 milhões.
A Saudaçor, entidade gestora de recursos e equipamentos da saúde dos Açores,
obteve lucros de 378,1 mil euros, sendo o
seu passivo de 769,2 milhões e o activo
de 788,5 milhões.

ilha de São Miguel, o resultado líquido
do exercício até Setembro foi negativo
em 18,4 milhões de euros e o total do
passivo atingia os 371,4 milhões, contra
160,7 milhões do activo.
Na ilha Terceira, o Hospital do Santo
Espírito obteve um resultado negativo
de seis milhões de euros, registando um
activo de 55 milhões e um passivo de
155 milhões.
Segundo os dados enviados ao parlamento açoriano, o Hospital da Horta,
na ilha do Faial, registou um prejuízo
de 3,8 milhões de euros e um passivo

A empresa Atlânticoline, que assegura as ligações marítimas, registou um
valor negativo de 1,3 milhões de euros
no período em análise (entre Janeiro e
Setembro do ano passado).
O resultado líquido da Portos dos
Açores foi de 2,5 milhões de euros
negativos, passivo de 130 milhões e o
activo de 368,4 milhões.
A Empresa de Eletricidade dos Açores
(EDA) registou 12,2 milhões de euros de
resultado positivo, sendo o seu passivo
de 363,6 milhões e o activo de 580,1
milhões.

Sismo de 3,6 na escala de
Richter sentido na ilha do Faial
Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi
sentido segunda-feira (6) na ilha do Faial, nos Açores, com
epicentro perto da freguesia do Capelo, informou o Serviço
Regional de Protecção Civil e Bombeiros.
O sismo de 3,6 na escala de Richter foi registado pelo
Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos
Açores (CIVISA) às 07:38 locais (06:38 em Lisboa) de
ontem na ilha do Faial com epicentro a cerca de 33 quilómetros a oeste do Capelo.
De acordo com a protecção civil, o sismo foi sentido com
intensidade máxima III na escala de Mercali Modificada na
freguesia da Feteira, concelho de Horta, na ilha do Faial.
Desde 3 de Novembro que a zona oeste do Faial tem
vindo a registar um aumento da actividade sísmica.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera,
os sismos são classificados segundo a sua magnitude como
micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno
(3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,06,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional
(9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Governo dos Açores autoriza aval
de 4,7 ME à Portos dos Açores
O Governo dos Açores anunciou sexta-feira (3) a
concessão de um aval de 4,7 milhões de euros à Portos
dos Açores, com o objectivo de reduzir “custos com juros
bancários, tendo em conta as boas condições negociadas
neste âmbito”.
A medida foi anunciada em Ponta Delgada pelo secretário regional para os Assuntos Parlamentares, Berto
Messias, que leu aos jornalistas o comunicado do conselho
de Governo tido no dia 19 de Dezembro.
A Portos dos Açores, liderada por Miguel Costa, administra a maioria dos portos na região.
O executivo regional, do PS, autorizou também o
aumento do capital social da Lotaçor no valor de 350
mil euros.
“Este reforço financeiro irá possibilitar à empresa o
regular cumprimento do seu objecto social de realização de todas as operações relativas à primeira venda
de pescado e respectivo controlo e exploração, gestão e
administração das lotas e também dos portos e núcleos de
pesca sob a coordenação da Autoridade Portuária para o
sector das pescas, bem como a exploração das instalações
e dos equipamentos frigoríficos destinados a congelação,
conservação, distribuição e comercialização de pescado”
nos Açores, refere o executivo.
Berto Messias anunciou também o aumento em 10%
dos valores mensais de pagamento do serviço de emergência médica pré-hospitalar e evacuação médica entre
unidades de saúde por parte das associações humanitárias
de bombeiros voluntários da região.
“Assim, dando cumprimento ao compromisso assumido pela Secretaria Regional da Saúde nesta legislatura,
o Governo dos Açores reforça novamente os valores a
pagar mensalmente para prestação deste serviço no ano
de 2020.
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Reflexão sobre a democracia
Deambulava numa manhã de domingo na
Praça da Batalha, no Porto, quando perpassei
por sujeito elegantemente trajado: calça e
casaco azul-marinho, camisa branca, gravata
cinza. Estaquei. Era janota de meia-idade, ou
casquilho, como diziam nossos avós.
De súbito, encaminha-se sorrateiramente
para junto de bando de pombas, que tomavam
sol sobre as lajes, e com violência levanta o
impecável sapato de verniz preto e bate fortemente no granito.
Assustadas, as pombas levantam num
alvoraçado voo.
O “cavalheiro “, com ar de gozo, solta sonora
risadinha, como se fosse garotinho traquina
de escola – verdadeiro moleque, como dizem
nossos irmãos brasileiros.
Depois… um pouco mais adiante repete
a gracinha, e de novo o rosto se ilumina de
alegria.

O povo continua – e certamente
continuará – a ser, apenas, eco da
mass-media e de demagogos.
Vendo essa “criança” de quase cinquenta
anos, de cabelos grisalhos, fiquei a pensar:
“É esta gente que escolhe os governantes da
nação! …”
Alex Carrel dizia acerca dos homens do
seu tempo: “Os indivíduos, tanto em França,
como nos Estados Unidos, não ultrapassam
a idade psicológica dos dez anos. A maioria
nunca chega a atingir a maturidade mental. E,
no entanto, são esses sub-homens que, graças
ao sufrágio universal, dão o seu tom à política
nacional” (in “O Homem Perante a Vida” – Ed.
Educação Nacional – 1959).
Como se pode verificar, a humanidade pouco evoluiu. A prova disso é o comportamento
agarotado do “cavalheiro” que encontrei na

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de Portugal
Praça da Batalha.
É a democracia, como se sabe, a melhor forma de dirigir as nações, mas, para que o regime
democrático seja perfeito, é mister, como disse
Afrânio Peixoto, que o povo seja educado, e
conheça perfeitamente os deveres: “Só assim
ele saberá escolher um governo idóneo que
lhe prepare o destino adequado e sobre o qual
possa sempre exercer uma influencia salutar”
– in “Minha Terra e Minha Gente”.
Agora que o ensino é obrigatório e o povo
está mais educado – diria melhor: instruído
– saberá escolher com acerto, ou continua a
ser apenas eco da minoria?
Ao assistir – pela TV – a congresso de
importante partido político – escutei, atónito,
as respostas de congressistas que iam escolher
o líder.
Interrogados pelo repórter se conheciam a
moção que iam votar, responderam que não.

2030: O fim da agropecuária brasileira
Às vezes penso em fazer como Temístocles
e ser alarmista, distorcer os factos para
colocar a sociedade brasileira no caminho
da salvação, mas vou falar a verdade aos
cidadãos brasileiros na esperança de que me
ouçam, mesmo porque não tenho vocação de
ser Cassandra.
Para quem não sabe, Temístocles decidiu
contar uma mentira para salvar Atenas. Em
483 a.C., os atenienses tiveram um grande
lucro graças às minas de prata. Temístocles,
que passara os dez anos anteriores a tentar
convencer o povo a construir navios de guerra
para enfrentar os persas, sem sucesso, mudou
a estratégia. Aristides, seu rival, propôs que
o lucro fosse dividido entre os cidadãos, mas
Temístocles apontou para o poderio crescente de Egina e que, para prevenir, deveriam
construir navios de guerra. Aprovaram a
construção de cem trirremes. O persa Xerxes
I atacou, liquidou os 300 de Esparta e partiu
para Atenas. Os navios foram usados para a
evacuação do povo e depois deram a vitória na

O mais assustador é que a
floresta – de árvores que
demoram 200 anos para crescer
– influi na economia agrícola (...)
por causa dos rios aéreos.
batalha de Salamina. Qual político foi melhor
para Atenas; Aristides ou Temístocles?
Os nossos políticos, no geral, não estão no nível de nenhum deles em cultura,
conhecimento e amor à Pátria – mais por
ignorância do que por maldade. O nosso
presidente, por descuido e vontade política
de conhecer melhor a prata da casa, disse
algumas palavras duras tanto aos fiscais do
IBAMA, proibindo-os de cumprir a lei, no
início do ano, como aos cientistas do INPE
recentemente.
Por desconhecer cientificamente a região
amazónica, muitos políticos comportam-se
como Aristides, querendo extrair de lá a
madeira, os minérios e usar a terra para a

E confessaram, também,
que nunca leram o estatuto do partido!…
Se congressista, que
escolhe o líder, desconhece tudo, ou quase tudo…
o que será o povo, que nunca entrou numa
sede partidária?
Na generalidade, defende-se a ideologia do
mesmo jeito como se torce por clube desportivo: porque o pai é adepto, ou, para ser do
contra, defende-se o clube rival.
Rousseou, disse que a democracia era o
regime ideal… “Se existisse um povo de
deuses, governar-se-ia democraticamente. Um
governo tão perfeito não convém aos homens.”
–in “Contrato Social” – Cap. IV
O povo continua – e certamente continuará – a ser, apenas, eco da mass-media e de
demagogos.

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do Brasil

agricultura e pecuária. E como Aristides,
nem imaginam o mal que farão, já que desconhecem o solo, a fauna, a flora e o clima.
Crêem que o solo seja o mesmo que as terras
roxas de São Paulo e que basta desmatar para
plantar soja, milho, etc.
Inicialmente, a fauna e a flora, que são
destruídas para sempre, podem ser uma riqueza inestimável para a farmacologia, por
exemplo, Aí pode estar a cura de muitos tipos
de cancro. É muita riqueza desperdiçada pela
ignorante ganância de muitos políticos.
Para clarear as nossas mentes, foi entrevistado no último dia 7 de Agosto, na Globo
News, o cientista do INPE Carlos Nobre que,
com uma clareza inestimável, apontou todos
os caminhos para que a nação trilhe para um
futuro glorioso ou miserável. Aliás, a Globo
poderia liberar o vídeo para todo o cidadão
de bem assistir.
O cientista enfatizou a necessidade de
investir em estudos, citando o açaí, que
precisou chegar ao Vale do Silício nos EUA

para virar 40 produtos,
enquanto os “brazucas”
só querem destruir a riqueza que Deus nos deu
gratuitamente.
O mais assustador é
que a floresta – de árvores que demoram
200 anos para crescer – influi na economia
agrícola, não só do Norte, mas do CentroOeste, Sudeste e parte do Sul, por causa dos
rios aéreos. E todas essas regiões entrarão
em colapso logo, quando o desmatamento
atingir de 20 a 25% (ponto de ruptura, previsto para 2030) da floresta (os 6,2 milhões
de km2 de todos os países), sendo que hoje
é de 17% (a parte brasileira já foi desmatada
20%). O leitor ama o Brasil? Então salve-o
dos verdadeiros maus brasileiros!
Mário Eugénio Saturno
(cientecfan.blogspot.com) é Tecnologista
Sénior do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e congregado mariano.

Por António Justo
Correspondente da Alemanha

Importação de carros usados em Portugal

Provedor da Justiça gratuito em caso de conflito com autoridades
Já em 2016 o Tribunal de Justiça da União O recurso ao provedor da justiça,
Europeia (TJUE)” condenara Portugal relaseja ele o europeu ou o portutivamente à matéria de importação de carros
guês, é premiado pelo interesse
do Espaço Europeu.
da autoridade em esclarecer o
Em 2019, a UE advertiu novamente Portugal
assunto e na intervenção que faz.
para que cumpra a lei europeia.
A sobrecarga que o Estado Português impõe
a emigrantes ou a quem importa carros usados da UE, revela-se como uma exploração do
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próprio povo e maltrata os direitos dos portugueses no espaço económico europeu!
Muitos portugueses não reagem e o Estado
vai adiando a solução do problema. A imprensa portuguesa também só tematiza o assunto
superficialmente.
As pessoas lesadas deveriam colocar a questão no Provedor de Justiça Europeia; a queixa

é gratuita; por exemplo,
no Google em Provedor
de Justiça Europeia.
O recurso ao provedor
da justiça, seja ele o europeu ou o português, é premiado pelo interesse
da autoridade em esclarecer o assunto e na
intervenção que faz.

Ataques a instalações dos partidos na Alemanha
A luta dos flancos políticos

Segundo informações do Governo federal,
A necessidade de nos auto-afirna Alemanha, no terceiro trimestre de 2019, marmos leva a fazer das bengalas
foram registados 52 ataques a escritórios ou
em que nos apoiamos armas de
instalações de partidos. Destes, 26 ataques
arremesso contra os de fora.
foram contra o partido AfD, 7 contra o partido
Esquerda e SPD, 5 contra os Verdes, 4 contra
combate contra o extremismo.
a CDU e 1 contra o FDP.
Esquecem porém a lógica da luta que só
Muitas pessoas pensam que a sociedade se
torna boa pelo simples facto de se dedicar ao conhece o adversário a combater e deste modo,

essa lógica justifica a sustentabilidade da luta
na ilusão que a guerra justa é aquela em que
o afectado se empenha. Assenta-se assim a
própria posição num pressuposto de paz corrompida pela fraqueza da maleficência.
A adesão cega a uma ideologia ou grupo
político leva à intransigência e até à intolerância.
O fanatismo conduz à violência e a toda a

espécie de barbaridade, como a História nos
ensina. Um discurso só nos termos do “a favor”
ou “do contra” degrada as pessoas e decompõe
a realidade que é variada e complexa.
Não há razão que ilumine nem olhos que
penetrem a cegueira do coração!
A necessidade de nos auto-afirmarmos leva
a fazer das bengalas em que nos apoiamos
armas de arremesso contra os de fora.
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Centro de convívio substitui
centro de dia encerrado em
Vila Velha de Ródão
A Câmara de Vila Velha de Ródão e a Junta de Freguesia
de Sarnadas de Ródão vão criar um espaço de convívio para
os idosos daquela localidade para fazer face ao encerramento
do centro de dia, foi segunda-feira (6) anunciado.
Em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão,
no distrito de Castelo Branco, explica que a decisão foi
anunciada após a realização de uma reunião, em Sarnadas
de Ródão, que juntou representantes da Junta local, Câmara
de Vila Velha de Ródão, familiares e utentes do centro de
dia de Sarnadas de Ródão, e representantes da Santa Casa
da Misericórdia de Vila Velha de Ródão.
Em Dezembro de 2019, a Assembleia Municipal de Vila
Velha de Ródão aprovou uma moção, por unanimidade, a
manifestar preocupação com o eventual encerramento do
centro de dia de Sarnadas de Ródão e a apelar à intervenção
das instituições públicas com responsabilidades na área das
respostas sociais para que não deixem de cumprir as suas
obrigações em matéria de acção social.
“A Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão
confirmou a impossibilidade de manter aberto o centro de
dia de Sarnadas de Ródão, sem a continuidade do apoio da
Segurança Social, resolução já veiculada pela instituição
e que não é actualmente passível de retrocesso”, lê-se na
nota.
O Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís
Pereira, refere que as duas autarquias comprometeram-se
a criar um centro de convívio nas instalações da antiga
escola primária de Sarnadas de Ródão, edifício que foi
recentemente reabilitado.
“Para além de contribuir para o bem-estar e qualidade
de vida dos munícipes, a resposta encontrada evita a deslocação dos idosos desta freguesia para outros centros de
dia e o abandono das suas aldeias e do ambiente familiar”,
afirma.
Este espaço irá entrar em funcionamento dentro de
aproximadamente três semanas, o tempo necessário para
a realização de uma intervenção para a melhoria das acessibilidades do edifício.
A agência Lusa contactou a Santa Casa da Misericórdia de
Vila Velha de Ródão, mas não obteve qualquer reação.

Miguel Guimarães recandidata-se
a bastonário dos Médicos sem
concorrentes
O bastonário dos Médicos vai recandidatar-se ao cargo
nas eleições para a Ordem que decorrem em 16 de Janeiro,
com Miguel Guimarães a ser o único candidato a liderar
a instituição no triénio 2020/2022.
Segundo informação que consta do ‘site’ da Ordem,
Miguel Guimarães é o único candidato a bastonário,
propondo-se assim a um segundo mandato nas próximas
eleições.
Na sua proposta de candidatura, Miguel Guimarães
assume que defenderá a “relação médico-doente” como
candidata a património cultural imaterial da Humanidade
e compromete-se a que seja aplicado o regulamento que
define os tempos padrão das várias consultas médias
(intervalos de tempo entre marcação de consultas, quer
no público quer no privado).
O bastonário propõe também defender a redução faseada
das listas de utentes por médico de família e diminuir a
“excessiva carga burocrática e as tarefas administrativas
atribuídas aos médicos”.
Outra das propostas passa por exigir ao Ministério da
Saúde a integração das várias aplicações informáticas,
simplificando processos, e o investimento em equipamentos.
As eleições para a Ordem dos Médicos decorrem no
dia 16 de Janeiro, sendo escolhidos, além do bastonário,
os órgãos regionais do Norte, Centro e Sul.
Para os órgãos das regiões do Centro e do Sul são
apresentadas apenas uma lista em cada um dos casos.
Para presidente do Conselho Regional do Centro, Carlos
Cortes assume a recandidatura, o mesmo se passando com
o Conselho Regional do Norte, com a recandidatura de
António Araújo.
No Conselho Regional do Sul surgem duas listas candidatas: a lista A, encabeçada por Paulo Valejo Coelho,
e a lista M, do actual presidente Alexandre Valentim
Lourenço, que se recandidata.

saúde e ciência

Petição apela ao fim dos problemas na
urgência pediátrica de Torres Vedras
Uma petição com 2.753
subscritores está a circular
na Internet com o objectivo
de apelar à ministra da Saúde
para resolver os problemas da
falta de pediatras na urgência
pediátrica de Torres Vedras do
Centro Hospitalar do Oeste
(CHO).
O documento pretende
“alertar a ministra para a
situação complicada da população, que necessita e recorre
a este hospital, e para a urgente resolução dos problemas”
nas urgências de Pediatria.
Face aos constrangimentos existentes com a falta
de pediatras, os doentes
poderão ser transferidos
para o hospital de Caldas da
Rainha, no distrito de Leiria,
pertencente ao mesmo centro
hospitalar, com o “evidente
desconforto das crianças
doentes e dos pais”, que têm
de se “deslocar dezenas de
quilómetros”, sendo que
“nem todos estão em condi-

ções de suportar as despesas
daí decorrentes”, alerta a
petição, disponível no site
Petição Pública.
Os peticionários recordam
ainda que a unidade de Torres
Vedras do CHO já em 2013
“perdeu a maternidade, uma
outra valência fundamental
que ainda hoje a população
desta região espera que seja
reposta”.
No domingo à noite, mais
de duas centenas de pessoas,
com cartazes e velas acesas,
concentraram-se em vigília
frente ao hospital de Torres
Vedras numa manifestação
em defesa da manutenção da
urgência pediátrica.
No sábado, em entrevista à
TSF e ao Diário de Notícias,
questionada se o reencaminhamento de doentes para
as Caldas da Rainha é para
resolver ou é definitivo, a
ministra da Saúde disse que
o assunto está a ser “trabalhado entre a Administração

Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo e a administração do CHO”, admitindo
que “a resposta estará sempre
dependente do número de
pediatras”.
“A afluência que regista
a unidade de Torres Vedras
leva-nos a reflectir sobre a
solução mais definitiva”,
acrescentou.
O Presidente da Câmara
de Torres Vedras, Carlos
Bernardes (PS), adiantou que
na quarta-feira terá uma reunião no Ministério da Saúde
para encontrar uma solução
definitiva no sentido de que
os médicos passem a ser do
quadro e não sejam contratados em regime de prestação de
serviços, através de empresas
externas.
A urgência pediátrica de
Torres Vedras do CHO esteve
desde as 21:00 de quinta-feira
e até às 09:00 de sábado a
funcionar sem pediatras na
escala, sendo que os doentes

que necessitaram desta especialidade foram transferidos
para as Caldas da Rainha,
distrito de Leiria.
Cada escala é preenchida
por dois médicos de clínica
geral e um pediatra.
Na sexta-feira, a administradora já tinha admitido a
existência de constrangimentos no dia 31 de Dezembro,
que deverão voltar a repetir-se
esta semana.
O Centro Hospitalar do
Oeste integra os hospitais
de Torres Vedras, Caldas da
Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim
como de Óbidos, Bombarral,
Cadaval e Lourinhã e parte
dos concelhos de Alcobaça
(freguesias de Alfeizerão,
Benedita e São Martinho
do Porto) e de Mafra (com
exceção das freguesias de
Malveira, Milharado, Santo
Estêvão das Galés e Venda
do Pinheiro).

Hospital de Guimarães abre unidades de AVC e de
Cuidados Intermédios de Medicina
O Hospital de Guimarães
abriu quinta-feira (2) uma
Unidade de AVC (UAVC) e
outra de Cuidados Intermédios
de Medicina (UCIM), “duas
áreas funcionais”, para o
“tratamento específico” de
Acidente Vascular Cerebral
(AVC) e para tratar pacientes
“mais complexos”.

multidisciplinar.
Os números associados a
esta doença “são elevados”,
segundo lembra o Hospital de
Guimarães, sendo que “é uma
das principais causas de morte
nesta região do país e, apesar
da diminuição da mortalidade
em casos registados nos últimos anos, torna-se imperioso

Em relação à abertura da
UCIM, “esta nova Unidade
congrega, ao cuidado de uma
mesma equipa médica e de
enfermagem com rotinas bem
definidas, os pacientes agudos
mais complexos do Serviço

de Medicina, através de uma
estrutura equipada com as
mais modernas tecnologias,
permitindo suporte de órgão,
nomeadamente ventilatório,
vascular, metabólico, entre
outros”.

Página SNS24 alcança
1,5 milhões de utilizadores
A página SNS24, centro de contacto do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), tem um milhão e meio de utilizadores e teve
mais de três milhões de visualizações no último ano, segundo
números sexta-feira (3) divulgados.

Em comunicado enviado à
Lusa, o Hospital da Senhora
da Oliveira, em Guimarães,
refere que as duas unidades
encontram-se integradas no
Serviço de Medicina, contando no total com uma lotação
de 12 camas.
Em relação à abertura da
UAVC, “uma necessidade já
identificada há alguns anos
aquando da abertura da via
verde do AVC”, salienta o
texto, “a mesma vai permitir
um tratamento mais estruturado e com condições de
maior segurança clínica, nomeadamente para pacientes
mais complexos e de maior
gravidade”.
Com um investimento total
de cerca de 500 mil euros,
estas duas novas unidades
vão diferenciar os cuidados de
saúde prestados, oferecendose uma assistência mais
rigorosa, personalizada e

capacitar o Hospital com uma
resposta mais célere relativamente a esta doença”.
Em média, por ano, são
internados cerca de 650 pacientes com esta patologia no
Hospital de Guimarães.
Com esta nova Unidade,
refere o comunicado, “pretende-se trabalhar, também,
numa política de prevenção
através da literacia em saúde,
possibilitando-se, sempre que
necessário, o acompanhamento do doente após alta
hospitalar”.
O Hospital de Guimarães
aponta ainda que “em estreita
articulação com o Serviço
de Urgência do Hospital, a
UAVC vai garantir um tempo
de resposta mais célere aos
pacientes com esta patologia,
agilizando procedimentos clínicos e garantindo uma maior
qualidade na prática destes
cuidados hospitalares”.

Os dados foram tornados públicos num comunicado dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que
faz um balanço de um ano de funcionamento da página, cuja
nova versão foi lançada a 23 de Janeiro de 2019.
O SNS24, que é coordenado pelos SPMS, teve um “crescimento continuo” no último ano e tem novos sintomas disponíveis na ferramenta “Avaliar Sintomas”, que são engasgamento,
inalação de fumos e obstipação.
A ferramenta, nota-se no comunicado, apoia o cidadão a
entender e avaliar melhor os sintomas e ajuda-o a obter informações e conselhos adequados para o problema de saúde.
E consoante as respostas às perguntas apresentadas pode o
doente ser aconselhado a ligar para o SNS24 ou mesmo ligar
para o INEM. São também avaliados outros sintomas: gripe,
náuseas e vómitos, tosse, alergias respiratórias e alterações
da pele.
A página disponibiliza vários serviços de saúde ‘online’ e
agrega conteúdos sobre temas diferentes de saúde pública.
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Designer portuguesa cria projecto ‘online’ para repensar a cultura do trabalho
A designer portuguesa Ana Maia está a criar um projecto para
repensar a cultura do trabalho e influenciar líderes do mundo
organizacional, de forma a criar experiências mais inclusivas
e diminuir os efeitos negativos do stress na saúde.
Residente na Holanda desde 2005, Ana trabalhou nos últimos anos em design de produtos digitais, área cuja evolução
foi acompanhando, e também lhe interessou a influência da
antropologia enquanto disciplina para a relação designer/
utilizador.
“O projecto começou a germinar no meu subconsciente
depois de experiências frustrantes no local de trabalho, numa
grande empresa comercial. O stress aumentava, e eu continuava, sem dar conta, ignorava os sinais físicos, mentais e
emocionais. Saí da empresa de forma reactiva, pois já não
aguentava mais”, recordou, em entrevista à agência Lusa.
Fez formação como designer em Portugal, na Faculdade de
Design, Tecnologia e Comunicação (IADE), onde sentiu um
grande fascínio pelas disciplinas de ergonomia e de estética.
Ana decidiu sair do país quando compreendeu que não tinha
perspectivas para se desenvolver profissionalmente.
“Queria outros desafios, e sentia que Portugal não mos
dava”, recordou, sobre a consequente aposta num “lugar que
estivesse distante da cultura sul europeia”.
Na Holanda, viveu nos primeiros anos em Delft, e depois
mudou-se para Amesterdão, onde ainda reside.
Tal como muitos jovens criativos que trabalham nesta área,
o entusiasmo de Ana Maia foi inicialmente intenso, num
ambiente em que acreditava poder produzir “respostas com
o design como agente tradutor da arte no dia a dia”.
Trabalhou em aplicativos móveis, desenvolvendo serviços
digitais através do design de interfaces, nomeadamente numa
grande empresa digital no sector das viagens, na qual esteve
envolvida no design gráfico de partes da experiência, como

áreas do serviço, onde o utilizador pode rever a sua estadia.
“O ambiente de trabalho nos primeiros meses era bom,
especialmente porque tinha uma equipa comigo com quem
já trabalhava na empresa anterior”, recordou, mas nos vários
lugares dentro da mesma empresa onde passou, começou a
sentir um crescente desconforto com a intensidade que era
exigida.

Concluiu que as políticas das empresas e os valores não se
alinhavam com os seus: “A forma como nos avaliavam, a carga
horária. Tudo era compensado com uma cultura empresarial
com a qual eu não me identificava”.
“As métricas de sucesso quantitativas entravam em conflito
com aquilo que eu acreditava ser a métrica de qualidade. O
tempo que passávamos na empresa afastava-nos demasiado
do produto no seu contexto real, usado pelos utilizadores
verdadeiros”, explicou à Lusa a designer de 38 anos, nascida
em Lisboa, que cresceu no Algarve.
Tentou ainda sugerir alguns projectos relacionados com
inovação dentro da empresa, “mas não foram bem vindos”.

Treinador português José Tomaz é o novo
selecionador de andebol de Cabo Verde
O treinador português José
Tomaz é o novo seleccionador de andebol de Cabo
Verde, que está a preparar a
participação no campeonato
africano, que vai decorrer na
Tunísia, foi segunda-feira (6)
anunciado.
José Tomaz, de 67 anos, assume o comando da selecção
de Cabo Verde, que iniciou on-

tem o seu estágio em Lisboa,
no centro de estágios da Cruz
Quebrada, para preparar a
inédita participação na prova,
que vai decorrer entre 16 a 21
de Janeiro, na Tunísia.
O treinador, que vai ter
como adjunto Rui Ferreira,
antigo jogador da selecção
nacional portuguesa de andebol, já passou por clubes

como Sporting, Belenenses
e Encarnação.
Ao serviço dos ‘leões’,
sagrou-se campeão nacional
de andebol em 2000/01,
quebrando um jejum de 15
anos, e venceu também a Taça
da Portugal. No Sporting,
assumiu ainda o cargo de
director desportivo para as
modalidades.

Acabou por sair do mundo corporativo. Esteve algum
tempo em reflexão profunda, e um projecto diferente - a que
deu o nome “Movement Is My Constant” (“O Movimento
É a Minha Constante”, em tradução livre) - foi germinando
nas perspectivas do futuro de Ana Maia, colocando-se numa
posição diferente daquela que tinha vivenciado até então.
“O meu objectivo, através desta plataforma ‘online’, é criar
uma ponte entre o movimento e técnicas de incorporação com
o mundo empresarial, procurando responder às perguntas:
como será o futuro do trabalho? O que pode o movimento e
o design criar para o melhorar?”, explicou à Lusa.
No centro do projeto está o movimento, e a sua exploração
através do ‘design thinking’ de forma alargada, que também
abrange a arte, para gerar ideias e criar possibilidades.
Ana diz que gostaria de influenciar líderes, equipas estratégicas e equipas que estão no “terreno”, bem como arquitectos,
e ‘designers’ que trabalham com o espaço para dar acesso a
processos criativos e usá-los de forma inovadora.
O seu projecto - que está a tomar forma num sítio ‘online’
chamado www.movementismyconstant.com - vai mais longe,
e pretende repensar a actual cultura de trabalho, de modo a
criar experiências mais inclusivas, que tenham até impacto na
saúde, diminuindo o stress, a ansiedade e a depressão, queixas
que ouviu com muita frequência onde trabalhou.
“Gostaria de inspirar através do meu projecto, de incluir
as práticas que para mim foram fundamentais para ter a
minha energia de volta, e usando o design para as traduzir e
aplicar”, apontou.
O sítio ‘online’ em formação possui, para já, ‘podcasts’
com entrevistas que Ana Maia fez a profissionais na área de
movimento: “Com estas entrevistas quero abrir caminho para
inspirar não só o meu projecto, mas também quem ouve, e tem
o poder de influenciar outros no contexto organizacional”.

EUA/Irão: Militares portugueses no
Iraque estão “salvaguardados” e
aguardam desenvolvimentos - ministro
O ministro da Defesa disse segunda-feira
(6) à Lusa que os 35 militares portugueses
em missão no Iraque estão “tranquilos e
salvaguardados”, aguardando o retomar das
acções de formação suspensas, e defendeu
que é prematuro falar em retirada.
Em declarações à agência Lusa, João
Gomes Cravinho disse que está “em contacto permanente” com os militares no terreno
e que a informação que tem recebido nos
últimos dias sobre a situação no Iraque,
quer da capital, Bagdad,
quer da base militar de
Besmayah, indica que os
militares “estão bem e
que não há nenhum perigo
imediato”.
“Temos os nossos militares perfeitamente tranquilos e salvaguardados.
Besmayah está a 40 quilómetros de Bagdad e é um
local resguardado. Eles
estão bem e não há nenhum
tipo de perigo imediato”,
declarou.
Questionado pela Lusa, o ministro da
Defesa confirmou que as acções de formação e treino ministradas pelos portugueses na base militar de Besmayah estão
suspensas e disse o Governo mantém uma
posição de “prudência”, aguardando os
desenvolvimentos da situação.
A NATO e a coligação internacional
liderada pelos EUA de combate ao “Daesh”
(acrónimo árabe do grupo extremista Estado
Islâmico), designada “Inherent Resolve”,
anunciaram, respectivamente no sábado e
no domingo, a suspensão das actividades
de formação e treino, após a morte do
general iraniano Qassem Soleimani num
ataque aéreo dos EUA contra o carro em
que seguia, junto ao aeroporto internacional
de Bagdad, que o Pentágono declarou ter

sido ordenado pelo Presidente dos Estados
Unidos.
Para já, considerou o ministro da Defesa,
é prematuro falar em retirar os militares
portugueses da missão e, defendeu, “tem de
haver um diálogo muito estreito ao longo
dos próximos dias, na próxima semana
ou duas, com as autoridades do Iraque
para que haja o necessário esclarecimento
daquilo que é a vontade das autoridades
iraquianas”.

Para Gomes Cravinho, só faz sentido
reavaliar a manutenção do contingente
português “se se prolongar [a suspensão
da formação]”.
“Naturalmente que o plano de formação
fica um bocadinho prejudicado se não dão
formação uma ou duas semanas, mas mantém toda a lógica. Se se prolongar (a suspensão) teria de se equacionar se faz sentido
manter lá os nossos militares”, disse.
Os 34 militares actualmente integrados
na coligação internacional estão afectos em
exclusivo ao treino e formação das forças
iraquianas.
Na missão da NATO, iniciada em 2018
e também de formação e treino, está,
desde Dezembro passado, uma major
portuguesa, colocada igualmente na base
de Besmayah.

7 de Janeiro de 2020 | 9
QUALIDADE

SEM IGUAL

comunidade

Cantar os Reis:

Tradição da quadra anima estabelecimentos e empresas portuguesas
Por João Vicente
Tradições como cantar os Reis, as Janeiras ou, no caso
dos Açores, O Menino Mija, são manifestações populares
cujas raízes e práticas oscilam entre o religioso e o secular,
tendo em comum o acto de consistirem de grupos de cantadores que se deslocam de porta-em-porta, divertindo quem
os escuta e recebe, ao mesmo tempo que vão saboreando
alguns petiscos regados com vinho do Porto ou o que mais
estiver à mão.
No Canadá, a tradição começou por ser importada pela
Casa dos dos Poveiros, colectividade que há 30 anos, precisamente em 1989, fez soar as primeiras quadras e acordes
com os seus cânticos da época.
Desde então, várias outras colectividades se lhes têm juntado na preservação e divulgação desta prática etnográfica
que, apesar das variantes regionais, abrange grande parte de
Portugal continental e insular.
Os Pérolas do Atlântico, rancho folclórico da Casa dos
Açores do Ontário, começaram a participar com a versão
açoriana destes cantares há seis anos e no passado sábado
(4), logo pelas 8h00 da manhã, o seu grupo de cantadores
dava o arranque para um longo dia que até a Georgetown os
levou – os cânticos só viriam a terminar cerca de 12 horas

depois, por volta das 20h00, com uma actuação final no
Graciosa Community Centre.
A abrir o dia, porém, a padaria e pastelaria Doce Minho
foi a primeira empresa a acolher os Pérolas do Atlântico,
oferecendo-lhes o pequeno-almoço naquele estabelecimento
antes de seguirem nas suas cantatas até à estação de rádio
CHIN.
O grupo continuou a visitar outras empresas e estabelecimentos comerciais da comunidade portuguesa, entre os quais
A Lota, a Macedo Winery, o Talho Rui Gomes e a importadora
de pescado Newport, tendo-se neste último cruzado também
com outros que faziam as suas rondas, incluindo os Estrelas
do Norte e a Rusga da Associação Cultural do Minho de
Toronto que, tal como eles, desde manhã cedo andavam a
espalhar alegria e o espírito da quadra.
Os próprios Poveiros, que deram início a esta tradição,
tiveram um dia muito atarefado que teve continuidade também
no domingo com uma visita ao estabelecimento da rede de
Padarias e Pastelaria Caldense situada na rua Eglinton.
Mesmo ontem, segunda-feira (9), os Poveiros voltaram
a visitar outra Caldense, desta feita a que está localizada
na rua Dundas, e já no sábado haviam visitado outro destes
estabelecimentos, situado na rua Symington.

continua na pág. 10
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Cantar os Reis:

Tradição da quadra anima estabelecimentos e empresas portuguesas
continuação da pág. 9 bem recebido tanto pelos patrocinadores como pelo

Por onde quer que estes grupos passem, semeiam
sorrisos e boa disposição, com a vasta maioria das
pessoas a parar para apreciar esta manifestação
etnográfica lusitana – mesmo aqueles que nem portugueses são.
Além de preservarem a tradição, esta é também uma
interessante forma destes grupos exprimirem o seu
agradecimento junto das empresas que os apoiam ao
longo do ano, um reconhecimento que acaba por ser

público que assiste a estes espectáculos.
Além das actuações do fim-de-semana, alguns dos
grupos envolvidos nestas exibições públicas prolongam as suas cantorias ainda por mais algum tempo, com
actuações em casas privadas e em colectividades.
No caso dos Poveiros, o seu grupo de cantadores dará
por terminadas as actuações deste ano no decorrer da
Festa dos Reis, que se irá realizar no próximo sábado
(11), a partir das 19h00, na sua sede em Toronto.

Contributo de portugueses visível no crescimento de
cidade canadiana - autarca luso-canadiano
O vereador da cidade canadiana de Brampton Paul
Vicente destacou, em entrevista à agência Lusa, o “contributo dos portugueses” que é “reconhecido por outras
comunidades” no desenvolvimento daquela cidade localizada no sul do Ontário.
Paul Vicente, de 46 anos, nasceu no Canadá, mas em 1980
mudou-se para Fátima (Ourém), onde residiu durante quatro
anos. Foi eleito em Outubro de 2018 o vereador regional
dos Bairros 1 e 5 de Brampton, naquela que é considerada
uma das cidades mais multiculturais do país.
“Os portugueses têm uma presença que é bem reconhecida pelas outras comunidades étnicas, que pensam que os
portugueses são muito trabalhadores, que participam no dia
a dia da comunidade, são empresários de sucesso, operam
nos vários sectores profissionais”, afirmou o autarca.
O antigo produtor de multimédia e de marketing realçou ainda o orgulho em representar, juntamente com o
vereador Martin Medeiros, a “comunidade portuguesa no
executivo municipal de Brampton”.
Em termos de desafios para este ano (2020), Paul Vicente
destacou a “criação de “postos de trabalho” alterando a
posição de “cidade-dormitório”.
“Queremos manter um controlo nos custos da manutenção da cidade. Estando tão próxima de Toronto [30
minutos], pretendemos criar oportunidades de emprego,
porque actualmente muitos dos residentes trabalham noutras partes da Grande Área de Toronto”, sublinhou.
Uma comitiva liderada pelo presidente da Câmara
Municipal, Patrick Brown, juntamente com os vereadores

luso-canadianos Paul Vicente e Martin Medeiros, partici- criação de uma universidade local que vai proporcionar
pou na Web Summit de Lisboa, em Novembro último.
aos jovens locais a sua formação, de forma a que estes se
“possam fixar” na cidade.
A Universidade de Brampton, que necessita do apoio
financeiro do governo provincial, pretende iniciar o ano
lectivo de 2022 recebendo cerca de 30 mil estudantes em
áreas como a ciência e engenharia, matemática, sendo
o currículo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática) um ponto de partida.
Desde 2014 que a Universidade de Algoma dispõe de
um polo na cidade, com 1.200 alunos, disponibilizando
um curso de administração empresarial, e está prevista a
sua expansão na baixa da cidade, com um financiamento
da autarquia no valor de 7,3 milhões de dólares canadianos
(5 milhões de euros).
Caberá à instituição de ensino contribuir com os restantes
27 milhões de dólares (18,5 milhões de euros) necessários
O objectivo foi o de “atrair mais investimento para o para esse desenvolvimento.
Em 2019 a Universidade de Ryerson de Toronto abriu na
município”, tendo em conta as suas potencialidades, quer a
sua localização estratégica junto ao aeroporto internacional cidade a Escola de Estudos Continuados ‘Chang’, estando
de Toronto, quer a sua “população jovem e com um bom previsto no próximo ano lectivo (2020) a disponibilização
de um curso de segurança cibernética.
nível de educação”.
Segundo dados do recenseamento canadiano de 2016,
“Temos que passar uma melhor mensagem em termos de
marketing às empresas, de que temos acesso à educação, dos 593.638 residentes de Brampton, 52 por cento
à saúde, uma boa qualidade de vida, e que dispomos de (308.780) não nasceram no Canadá, sendo as principais
incentivos como aquele que eliminamos em 2019, dos comunidades provenientes da Índia, Sri Lanka, Paquistão
custos do desenvolvimento, a qualquer empresa que queira e Filipinas.
construir em Brampton”, explicou.
Viviam nessa altura na cidade 10.590 portugueses, mas
Um dos objectivos dos responsáveis autárquicos é a calcula-se que hoje são mais de 20 mil.
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Aldeia de Ponte da Barca retoma fabrico artesanal de gaitas meio século depois
Por Andrea Cruz
Agência Lusa
Uma oficina de formação em fabrico artesanal de gaitas de Bravães
recuperou um ofício “perdido” há
meio século naquela aldeia de Ponte
da Barca e quer agora devolver o
instrumento ao lugar de referência
cultural de outros tempos.
“Mais do que aprender a construir
as gaitas de Bravães, queremos
aprender a tocar, queremos criar um
grupo de gaitas e queremos fazer
programação cultural associada ao
instrumento”, atira Rafael Freitas.
O arquitecto de 29 anos, um
dos 11 alunos do primeiro curso
de construção de gaitas de foles
iniciado em Novembro na antiga escola primária de Bravães, entretanto
desactivada e transformada em sede
de associações locais, explicou que o
movimento cívico pela recuperação
do ofício e promoção do instrumento
“surgiu no seio da turma e está com
muita força”.
Os 11 alunos “com idades a
partir dos 20 e até aos 70 anos, de
várias áreas profissionais, de ou com
ligações a Bravães”, já formaram
um grupo de gaiteiros, criaram
uma página nas redes sociais e, em
Dezembro, apresentaram ao público
a sonoridade das duas primeiras
gaitas que produziram, orientados
pelo arquitecto Jorge Lira, investigador e construtor de gaitas de
foles da Maia.
A dinâmica criada em torno
da oficina e do grupo “Gaiteiros

da Bravães” vai resultar, a 11 de
Janeiro, num evento intitulado
“Anda à Varanda 2020”, que reunirá
diversos nomes da música tradicional portuguesa.
Para o movimento cívico, “está
na hora de descongelar a tradição,

No caso de Ponte da Barca, a
Epralima - Escola Profissional do
Alto Lima e a Câmara decidiram
apostar na recuperação de um ofício
“perdido”.
“O objectivo desde primeiro curso é o de formar novos construtores

caso isolado no fabrico artesanal
do noroeste português que chegou
à segunda metade do século XX,
mas é a única oficina devidamente
documentada, graças às recolhas de
Ernesto Veiga de Oliveira”, refere
o grupo.

de olhar para a tradição fora dos
rótulos das federações de folclore, fora do contexto rigoroso do
rancho folclórico e das recriações
etnográficas”.
“Está na hora do folclore descer
do palco e voltar ao terreiro. E está na
hora das gaitas de foles se voltarem
a fazer ouvir nos bailes”, defendem
os “Gaiteiros de Bravães”.
A oficina foi criada pela Escola
de Artes e Ofícios, um dos projectos
vencedores, em 2018, da primeira
edição do Orçamento Participativo
que juntou os municípios vizinhos
de Ponte da Barca e Arcos de
Valdevez.

de gaitas, retomando uma tradição
de Bravães que tinha acabado lá por
volta dos anos 80. Em 2004, ainda
chegou a ser feita uma tentativa para
a recuperar, mas não funcionou”,
explicou Rafael Freitas.
Os dois primeiros instrumentos
na oficina são réplicas de uma
gaita produzida, em 1950, por um
construtor da freguesia, Emílio de
Araújo.
O instrumento original integra
o espólio do Museu de Etnologia
de Lisboa, e está documentado nas
recolhas do etnólogo Ernesto Veiga
de Oliveira, entre anos de 60 e 63.
“A gaita de Bravães não será

Terra de gaitas de foles e gaiteiros, Bravães assiste, “com muito
interesse” ao ressurgimento de uma
tradição antiga.
“A minha avó nasceu em 1927,
filha de um gaiteiro, e diz que desde
pequena que se lembra do pai ir
para as festas tocar gaita de foles”,
destacou Rafael Freitas.
Os primeiros construtores de
gaitas terminam a formação no final
de Janeiro, quando todos tiverem
construído a sua própria gaita de
Bravães, “diferente de todas as
existentes em Portugal”.
“Têm uma afinação diferente.
Normalmente, as gaitas são afina-

Transporte urbano transfronteiriço que liga
Chaves e Verín retomado em Fevereiro
O serviço de Transporte
Urbano Transfronteiriço
(TUT) gratuito e ocasional
da eurocidade Chaves-Verín
vai ser retomado em Fevereiro
com mais “quatro a seis”
paragens, segundo disse segunda-feira (6) o Presidente
da Câmara de Chaves.
O Agrupamento Europeu
de Cooperação Territorial
(AECT) eurocidade ChavesVerín arrancou no dia 9 de
Agosto de 2019 com um
serviço de transporte urbano
gratuito e ocasional que, até
Dezembro, ligou estas cidades
portuguesa e espanhola.
O Presidente da Câmara
de Chaves, Nuno Vaz, disse
ontem à agência Lusa que os
transportes públicos transfronteiriços vão ser retomados em Fevereiro com mais
paragens.
Aos três pontos iniciais de
paragem, nas cidades de Verín
e Chaves e na localidade fronteiriça de Feces de Abaixo, vão
ser acrescentadas, agora, mais
“entre quatro a seis paragens”,
não estando ainda fechado o
processo.
O objectivo é “facilitar aos
moradores das localidades
destes municípios um maior
número de acessos ao TUT”.
Continuará a ser disponibilizado ao eurocidadão “um

serviço gratuito de transporte
ocasional nos dias de maior
necessidade de mobilidade
transfronteiriça, especificamente nos dias de feira das
cidades de Chaves e Verín
e nos dias de realização dos
principais eventos dos dois
municípios”.

No decorrer da primeira
fase do projecto, foram realizados inquéritos de satisfação
aos utentes deste serviço e,
segundo a Câmara de Chaves,
“verificou-se a necessidade de
um maior número de serviços
diários assim como um maior
número de paragens”.
Constatou-se ainda que
a procura do serviço “foi
superior nos dias das feiras
semanais”.
A Feira do Vinho de
Monterrei, a Feira dos Santos
ou a Festa dos Povos em Aquae
Flaviae foram outros eventos
que registaram um maior número de utentes do TUT.
Esta segunda fase do projecto, segundo Nuno Vaz,

vai continuar a ser “piloto”
e deverá prolongar-se até ao
final do ano.
“O que nós pretendemos
é que esta solução, que nesta
fase é experimental, piloto
e ocasional, possa vir a ser
transformada numa solução
mais definitiva”, salientou.
Juntamente com a
Comunidade Intermunicipal
do Alto Tâmega e a Dirección
Xeral da Movilidade da Xunta
da Galicia, o AECT continua
“a trabalhar na proposta de
um acordo que permita que
Chaves e Verín tenham uma
ligação de transporte regular
a médio prazo”.
A ideia, de acordo com
Nuno Vaz, “é ter, pelo menos,
dois transportes por dia”.
A iniciativa está a ser desenvolvida no âmbito do projecto
Eurocidade 2020, aprovado
pelo programa Interreg V-A
Espanha-Portugal (POCTEP)
2014-2020, com cofinanciamento FEDER.
Os dois municípios, que
estão unidos desde 2007 no
AECT, já partilham um cartão pessoal que dá acesso a
piscinas, bibliotecas, eventos,
formações ou concursos, bem
como uma sede, uma agenda
cultural, instalações desportivas e recreativas e actividades
conjuntas.

das em Dó, mas as de Bravães são
afinada em Si. Depois, foi concebida
para tocar no meio de muitos grupos
de bombos, típicos das romarias do
Alto Minho. O cone acústico está
desenvolvido de uma forma que
lhe dá um timbre muito mais alto,
resultando num som muito potente”,
explicou.
Inicialmente, as gaitas “eram
construídas em madeira de buxo,
espécie entretanto declarada protegida”. Actualmente a madeira de
oliveira passou a ser uma “alternativa ambientalmente sustentável e
de muito mais fácil acesso”.
Já o fole das gaitas era “feito
com pele de animais, normalmente
o cabrito”, material substituído pelo
Gore-Tex.
O aprendiz Rafael não tem dúvidas de que o movimento agora
iniciado “não vai parar”. Na calha
estão previstos mais cursos para dar
resposta “há muita procura registada
a nível nacional”, aquando da constituição da oficina de Bravães.
Para além de reactivar o fabrico,
os gaiteiros de Bravães querem
continuar “a sensibilizar e formar
novos tocadores de gaita e outros
instrumentos musicais tradicionais,
como as percussões e os cordofones,
contribuindo para a manutenção da
diversidade das tradições musicais
locais”.
“Pretendemos ser um grupo de investigação e de debate, mas também
de festa, aberto a toda a comunidade
de dentro e fora de Bravães”, sustentam os gaiteiros.
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Diocese do Algarve lamenta atraso no
apoio às vítimas do fogo de Monchique
A Diocese do Algarve lamentou
segunda-feira (6) que 16 meses após o
incêndio de Monchique ainda não tenha
sido possível aplicar os 113 mil euros
recolhidos para apoiar as vítimas, afirmou
à Lusa fonte da instituição religiosa.
A demora na atribuição dos donativos
recolhidos num peditório para as vítimas
do fogo de Monchique, em 2018, foi
um dos assuntos abordados na missa
do dia de Ano Novo, em Loulé, sendo a
sua aplicação um dos votos proferidos,
na ocasião, pelo Bispo do Algarve, D.
Manuel Quintas, para o ano de 2020.
Em declarações à Lusa, fonte da
Diocese do Algarve reconheceu que
existem “questões de ordem burocrática a atender” para que se dê início à
reconstrução das casas, através do programa ‘Porta de Entrada’ - e consequente
aplicação dos donativos - mas disse não
entender a razão da demora, que considera “exagerada”.
“Daí o voto do senhor Bispo para
2020: que seja o ano em que os lesados
pelo incêndio de Agosto de 2018 em
Monchique vejam os seus problemas
resolvidos e os doadores deste apoio
diocesano confirmem a oportunidade e a
utilidade do seu gesto solidário”, referiu
a mesma fonte.

Não havendo casas já reconstruídas, a
Cáritas Diocesana fica de “mãos amarradas”, notou, esclarecendo que o objectivo
do peditório foi “responder às necessidades não incluídas” no programa, o que
inclui “equipamentos para as habitações
e outras necessidades complementares à
vida quotidiana das famílias”.

A Diocese do Algarve tem à sua
guarda 113.820 euros, doados logo após
o fogo de Agosto de 2018, resultante
de um peditório promovido pela Igreja
algarvia, que rendeu 47.206 euros, dos
donativos do Santuário de Fátima, no

SEM IGUAL

Palavra do Ano 2019
em Portugal é
“Violência [doméstica]”

valor de 30.000 euros, e da Irmandade
dos Clérigos da Diocese do Porto, no
valor de 25.000 euros e de doações de
particulares, no valor de 11.614 euros,
verba transferida para a conta bancária
criada para o efeito.
Segundo o patriarcado algarvio, os
destinatários da ajuda foram identificados
pelas autarquias locais em articulação
com uma comissão paroquial local de
âmbito social, sublinhando que seria
“incorreto” canalizar as verbas “para
outros destinos que não os primeiramente
definidos”.
O fogo que deflagrou a 3 de Agosto
de 2018 na Perna Negra, na serra de
Monchique, foi o maior registado em
2018 em Portugal e na Europa, tendo
sido dominado apenas ao oitavo dia, na
manhã de 10 de Agosto.
O incêndio provocou também danos
significativos no concelho vizinho de
Silves, depois de ter afectado, com menor
impacto, os municípios de Portimão, no
distrito de Faro, e de Odemira, no distrito
de Beja.
Ao todo, o fogo destruiu 74 casas, 30
das quais de primeira habitação, e mais de
27.000 hectares de floresta e de terrenos
agrícolas. Só no concelho de Monchique
arderam 16.700 hectares.

“Violência [doméstica]” é a palavra do ano escolhida pelos portugueses numa votação ‘online’, anunciou
segunda-feira (6) a promotora da iniciativa.
“Violência [doméstica]” recolheu 27,7% dos mais de
20.000 votos registados, divulgou ontem a Porto Editora.
A escolha é justificada pela Porto Editora “em consequência dos inúmeros casos que foram sendo conhecidos
ao longo do ano e que, infelizmente, resultaram em vítimas mortais – de acordo com notícias recentes, foram 35
mulheres, homens e crianças assassinadas em Portugal no
contexto de violência doméstica só no ano passado”.

Em segundo lugar, a apenas uma décima de distância
ficou a palavra “sustentabilidade”, que “liderou a votação
desde o início até praticamente o final da votação, ficando assim notória a crescente preocupação que o tema da
sustentabilidade desperta na sociedade portuguesa perante
as sérias ameaças que pendem sobre a vida colectiva em
consequência das alterações climáticas”, segundo comunicado da editora.
Outro tema “que não passou ao lado dos portugueses é
o problema da difusão de informações falsas através das
redes sociais”: “desinformação” ficou em terceiro lugar
com 13,8% dos votos.
A divulgação dos resultados da votação da “Palavra
do Ano”, que esteve ‘online’ durante o passado mês de
Dezembro, foi feita ontem de manhã pela Porto Editora,
na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, nos
arredores de Lisboa.
Aos três primeiros lugares, sucederam-se por ordem
decrescente os termos “jerricã” com 7,5%, “nepotismo”
com 5,7%, “seca”, com 4,3%, “trotinete”, com 4,2%, “lítio”,
com 4,2%, “influenciador”, com 4%, e, em último lugar,
“multipartidarismo” (1%).
“Violência [doméstica]” sucede a “enfermeiro”, escolhida
em 2018, numa votação que contou com mais de 226 mil
participações.
A iniciativa Palavra do Ano teve a sua primeira edição
em 2009, quando foi escolhido o termo “esmiuçar”.
A lista das palavras vencedoras é a seguinte: “vuvuzela”
(2010), “austeridade” (2011), “entroikado” (2012), “bombeiro” (2013), “corrupção” (2014), “refugiado” (2015),
“geringonça” (2016), “incêndios” (2017), e “enfermeiro”
(2018).
“Palavra do Ano” é uma iniciativa promovida pela Porto
Editora que tem como objectivo sublinhar o poder das
palavras, reflectindo o quotidiano da sociedade portuguesa
em cada ano, “os factos, os hábitos, os acontecimentos, as
tendências e as preocupações colectivas”.
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Acção contra Isabel dos Santos não é acto isolado nem
tem alvo específico - MNE de Angola
O ministro das Relações
Exteriores de Angola, Manuel
Augusto, argumentou segunda-feira
(6) que a acção judicial contra a
empresária Isabel dos Santos não
é contra uma pessoa em particular,
estando inserida na lei de repatriamento de bens e capitais.
A acção judicial anunciada em
30 de Dezembro contra Isabel dos
Santos, entre outros, “não é um
acto isolado ou dirigido a alguém
em particular, mas sim a todos
aqueles que, não tendo aderido à
possibilidade que o Estado deu
quando estabeleceu a primeira lei de
repatriamento voluntário, aplica-se
a todos os que vão fazê-lo, agora,
de forma coerciva”, disse o chefe
da diplomacia angolana.

Falando aos jornalistas à margem
da sua intervenção no Seminário
Diplomático, que começou ontem
e termina hoje (terça-feira) no
Museu do Oriente, em Lisboa,
Manuel Augusto acrescentou que
“o Governo só parará quando entender que aquilo que estabeleceu
como meta em termos do levantamento, que é feito permanente, for
alcançado”.
Questionado pelos jornalistas
sobre a razão do arresto dos bens
de Isabel dos Santos, do seu marido, Sindika Dikolo, e do português
Mário da Silva, o ministro das
Relações Exteriores de Angola
disse que “foi resultado de uma
providência cautelar intentada pelo
Governo através do Ministério

Público” e apontou, sobre a questão
de o arresto estender-se aos bens em
Portugal, que a instrução do tribunal
provincial de Luanda “é específica
no que diz respeito ao património
abrangido”.
Para o Governo de Angola,
“este é o início de um processo,
e a própria sentença estabelece os
termos em que a sua vigência poderá
terminar, se forem satisfeitas as
exigências daquilo que o executivo
angolano estima ser o seu legítimo
interesse”.
O processo, acrescentou, “poderá
ter continuidade, não necessariamente só no que diz respeito à
engenheira Isabel dos Santos, como
sobre a repatriação e a recuperação,
agora coerciva, de bens adquiridos

ou património desviado, é um
processo que se iniciou em 2018
e vai continuar até que o Governo
angolano entenda que tenham sido
alcançados os objectivos”.
O Tribunal Provincial de Luanda
anunciou em 30 de Dezembro que
decretou o arresto preventivo de
contas bancárias pessoais de Isabel
dos Santos, do marido, Sindika
Dokolo, e do português Mário da
Silva, além de nove empresas nas
quais a filha do antigo Presidente
detém participações sociais.
Isabel dos Santos detém participações em Portugal em sectores
como a energia (Galp e Efacec),
telecomunicações (NOS) ou banca
(EuroBic).
A decisão do Tribunal realça o

papel crucial desempenhado por
José Eduardo dos Santos no negócio
de diamantes da filha e seu marido,
Sindaka Dokolo. No despachosentença é dito que em audiência
de produção de prova, ouvidas as
testemunhas, resultou provado,
entre outros factos, que, em Agosto
de 2010, o executivo angolano, chefiado por José Eduardo dos Santos
decidiu comercializar diamantes
angolanos no exterior do país.
Na sequência do anúncio da
decisão do tribunal, a empresária
afirmou que nunca foi notificada ou
ouvida no âmbito no inquérito que
levou ao arresto das suas contas em
Angola, negando as acusações em
que é visada num processo que afirma ser “politicamente motivado”.

PM de Cabo Verde pede Justiça para caso
de estudante que morreu em Bragança

Cooperação com Angola
abrange todos os domínios e
funciona, diz MNE Santos Silva

O Primeiro-ministro da
Cabo Verde pediu segundafeira (6) que a “Justiça se faça”
no caso do estudante caboverdiano que morreu após
agressões em Bragança, mas
garante que as relações com
Portugal não são beliscadas
com este incidente.
“Esperemos que a Justiça
se faça. Nós confiamos na
Justiça portuguesa, a investigação está em curso,
temos que aguardar agora os
resultados”, disse o Primeiroministro, Ulisses Correia e
Silva, questionado pela Lusa
à margem de um acto oficial
na Assembleia Nacional, na
cidade da Praia.
Em 21 de Dezembro de
2019, o estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico
de Bragança (IPB) Luís
Giovani dos Santos Rodrigues
terá sido agredido por vários
homens à saída de uma discoteca da cidade.
Tr a n s p o r t a d o p a r a o
Hospital de Santo António,
no Porto, o estudante de 21
anos acabou por morrer em
31 de Dezembro, segundo um
comunicado da Embaixada de
Cabo Verde em Lisboa.
Questionado pela Lusa, o
Primeiro-ministro cabo-verdiano assegurou que este caso,
que tem gerado uma onda de
contestação em Cabo Verde,

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos
Silva, assegurou segunda-feira (6) que a cooperação entre
Portugal e Angola “estende-se a todos os domínios” e
“está a funcionar”.
Augusto Santos Silva
falava à imprensa à margem
do Seminário Diplomático,
que começou ontem em
Lisboa, e respondia a uma
pergunta sobre a disposição
de Portugal para colaborar
com o processo de arresto
de bens lançado pela justiça angolana à empresária
Isabel dos Santos, com interesses em várias empresas
portuguesas.
“Nós hoje cooperamos com Angola em todos os domínios: político, diplomático, político-militar, educativo,
cultural, económico. E também há cooperação entre as
duas administrações fiscais e entre as autoridades judiciárias”, disse o ministro.
“Sou membro do Governo, portanto não me pronunciou
sobre questões e processos judiciais. Mas o que posso
dizer, como ministro dos Negócios Estrangeiros, é que
a cooperação entre Portugal e Angola se estende hoje a
todos os domínios e está a funcionar”, insistiu.

“não belisca” as relações entre
os dois países.
“As relações Cabo Verde
- Portugal são fortes, estruturantes e em desenvolvimento
(…) É algo que não fica beliscado por situações que são
lamentáveis, mas que acontecem”, assegurou Ulisses
Correia e Silva.
Para o Primeiro-ministro
de Cabo Verde, o próprio
Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal assumiu “um posicionamento
muito claro relativamente a
esta matéria”.
“Acho que não há dúvidas”,
enfatizou.
O Governo português lamentou no domingo a “bárbara agressão” que resultou
na morte de um estudante
cabo-verdiano em Bragança,
deixando garantias de que os
responsáveis serão identificados e levados à justiça.
“Lamentamos profundamente a bárbara agressão
de que resultou a morte, em
Bragança, de um estudante cabo-verdiano. Os responsáveis
serão identificados e levados
à justiça”, refere o Ministério
dos Negócios Estrangeiros de
Portugal numa nota na conta
na rede social Twitter.
“Os cabo-verdianos são
nossos irmãos e muito bemvindos em Portugal”, acres-

centa-se na nota.
O ministro dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades
de Cabo Verde, Luís Filipe
Tavares, pediu no domingo
“celeridade” no “esclare-

caminhado à Polícia Judiciária
para o competente tratamento”
e foi ordenada também a realização da autópsia “para se
conhecer com precisão a causa
da morte”.

cimento cabal” pelas autoridades portuguesas da
“trágica” morte do estudante
e o Presidente da República
de Cabo Verde, Jorge Carlos
Fonseca, adiantou também
estar a acompanhar, através
da Embaixada em Lisboa, os
contornos da “morte brutal”
do estudante.
O embaixador de Cabo
Verde em Portugal, Eurico
Monteiro, tinha igualmente
pedido a “clarificação cabal”
das circunstâncias da morte
do jovem.
Segundo o comunicado da
Embaixada de Cabo Verde, o
caso envolvendo o jovem estudante cabo-verdiano “foi en-

Luís Giovani era natural
da ilha cabo-verdiana do
Fogo, tendo o município de
Mosteiros publicado uma nota
sobre a sua morte, recordando
que tinha viajado em Outubro
para Bragança, “para seguir
o curso de Design de Jogos
Digitais” no IPB.
“Giovani era um dos
mais promissores artistas de
Mosteiros, tendo-se destacado na banda Beatz Boys, um
grupo integrado por jovens
formados pela paróquia de
Nossa Senhora da Ajuda e
artistas oriundos do agrupamento De Martins”, lê-se na
mesma mensagem da Câmara
Municipal de Mosteiros.

www.voicenews.ca
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Tóquio2020: Luciana Diniz
garante vaga para Portugal
nos obstáculos

Seleccionador de andebol elogia desempenho
no Torneio Internacional de Espanha
O seleccionador português de andebol,
Paulo Pereira, congratulou-se domingo (5)
com o desempenho no Torneio Internacional
de Espanha, no qual os lusos foram segundos, perdendo somente ante os anfitriões e
batendo a Rússia e a Polónia.

“Resta prosseguir com a consolidação
das boas prestações dos últimos tempos e
pensar que ainda não temos nada, sendo
necessário continuar a construir”, frisou, a
dias de Portugal se estrear no campeonato
da Europa, frente à França, na sexta-feira,
na Noruega.
Paulo Pereira falava após o triunfo por
34-27 sobre a Polónia, depois de já ter
vencido à Rússia por 27-25 e perdido frente
à anfitriã Espanha, campeã da Europa, por
30-35.
“Tivemos muito pouco tempo de recuperação para hoje [domingo] e a nossa resposta
foi excepcional em termos físicos, tendo
em conta a intensidade do jogo. Queremos
melhorar alguns aspectos nos próximos dois
dias, aqui, em Santander”, completou.
O seleccionador recordou que, há um ano,
portugueses e polacos haviam empatado,
realçando, em contraposição, o triunfo
“de forma clara” obtido agora frente ao
conjunto do Leste da Europa, “mesmo com
ausência de Gilberto Duarte e de Alexis
Borges (doente)”.

“Nunca é bom perder pontualmente jogadores, mas hoje [domingo] foi útil (não
ter Alexis), porque nos permitiu consolidar
formatos defensivos diferentes no interior
da nossa defesa”, valorizou.
O lateral direito João Ferraz enalteceu
a correcção frente à Rússia
e Polónia dos “problemas”
sentidos frente à Espanha,
reconhecendo que as três
são “selecções muito fortes”.
“Neste último encontro,
sentimos a evolução da
nossa equipa, cada vez
estamos melhores e os jogadores mais experientes,
se compararmos ao encontro contra a Polónia de
há um ano. Para nós, foi
muito bom participarmos
neste torneio, com selecções que estão
habituadas a estar nos grandes palcos e
é aqui que queremos ficar”, completou
Ferraz.
Na quarta-feira Portugal viaja para
Trondheim, na Noruega, onde vai disputar
o Grupo D do Europeu, juntamente com a
selecção da casa, a Bósnia-Herzegovina e
a França.
Após 14 anos de ausência, Portugal
qualificou-se para o Europeu – competição em que tem como melhor resultado o
sétimo lugar alcançado em 2000, na
Croácia – ao terminar no segundo lugar na
‘poule’ 6 de apuramento, atrás da França,
medalha de bronze no último Mundial.
Portugal estreia-se no Euro2020
na sexta-feira, precisamente, frente à
França, defrontando em 12 de Janeiro a
estreante Bósnia-Herzegovina e encerrando a participação na primeira fase dois
dias depois, perante a Noruega, finalista
vencida no campeonato do mundo de 2019
e anfitriã do Grupo D, que se disputa em
Trondheim.

II LIGA
15.ª jornada

I LIGA
15.ª jornada

Resultados e classificação

Resultados e classificação

- Sábado, 04 Jan:
Leixões – Penafiel,
Oliveirense - Mafra,
Cova Piedade - Desport. Chaves,
Estoril Praia – Feirense,
- Domingo, 05 Jan:
Farense - Benfica B,
Académico de Viseu - Nacional,
FC Porto B - Académica,
Casa Pia - Sporting da Covilhã,
Vilafranquense – Varzim,

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

- Sábado, 04 Jan:
Boavista – Portimonense,
1-1
Desportivo das Aves - Santa Clara, 0-1
Belenenses SAD - Sporting Braga, 1-7
Vitória de Guimarães – Benfica, 0-1
- Domingo, 05 Jan:
Paços de Ferreira – Moreirense, 1-0
Tondela - Gil Vicente,
1-1
Rio Ave – Marítimo,
0-1
Sporting - FC Porto,
1-2
Famalicão - Vitória de Setúbal,
3-0
Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 Jan:
Varzim - Académico de Viseu, 19:00
- Sábado, 11 Jan:
Feirense - FC Porto B, 11:00
Sporting da Covilhã - Estoril Praia, 15:00
Benfica B - Casa Pia, 15:00
Desportivo de Chaves – Leixões, 17:15
- Domingo, 12 Jan:
Penafiel – Farense, 11:15
Nacional – Oliveirense, 15:00
Mafra – Vilafranquense, 15:00
Académica - Cova da Piedade, 17:15

- Sexta-feira, 10 Jan:
Benfica - Desportivo das Aves, 19:00
Santa Clara - Rio Ave, 18:00 locais
(19:00, horas de Lisboa)
Moreirense - FC Porto, 21:15
- Sábado, 11 Jan:
Portimonense - Paços de Ferreira, 15:30
Boavista - Famalicão, 18:00
Vitória de Setúbal - Sporting, 20:30
- Domingo, 12 Jan:
Gil Vicente – Belenenses SAD, 15:00
Marítimo - Vitória de Guimarães, 17:30
Sporting de Braga - Tondela, 20:00

P
33
32
26
26
25
24
23
22
21
20
20
19
18
17
15
15
8
8

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

Quartos de final da Taça
de Portugal disputam-se
entre 14 e 16 de Janeiro
Os quartos de final da Taça de Portugal
vão ser jogados em três dias, 14, 15 e 16
de janeiro, a meio da semana, revelou
sexta-feira (3) a Federação Portuguesa de
Futebol (FPF), na sua página oficial.
No primeiro embate, agendado para
as 18:00 do dia 14, uma terça-feira, o FC
Porto, da I Liga, vai receber o Varzim,
da II Liga, sendo que, nesse mesmo dia,
às 20:45, o Benfica é anfitrião do Rio
Ave, numa partida entre duas equipas
do principal escalão.
Na quarta-feira (15 de Janeiro), também entre equipas primodivisionárias,
o Paços de Ferreira recebe o Famalicão,
às 20:00, enquanto no último jogo dos
‘quartos’, agendado para as 20:00 de
quinta-feira (16 de Janeiro), o Académico
de Viseu, da II Liga, recebe o Canelas
2010, única equipa do Campeonato de
Portugal (terceiro escalão) em prova.

Dakar2020: Ross Branch vence
segunda etapa nas motas e
Sunderland é novo líder
O piloto do botsuana Ross Branch
(KTM) venceu segunda-feira (6) em motas
a segunda etapa do Rali Dakar de todoo-terreno, que ligou Al Wajh a Neom, na
distância de 393 quilómetros, com Paulo
Gonçalves na 12.ª posição.
O ‘Ferrari de Kalahari’, como é conhecido, gastou 3:39.10 horas a percorrer a
especial e bateu o novo líder da categoria, o
britânico Sam Sunderland (KTM) por 1.24
minutos, e o chileno Pablo Quintanilla
(Husqvarna) por 2.21.
Na geral, Sunderland é o novo líder, com
1.18 minutos de avanço para Quintanilla e
1.32 sobre o argentino Kevin Benavides
(Honda), enquanto Gonçalves, que chegou
a 9.32 de Branch, é 14.º, a 13.10.
Hoje (terça-feira), disputa-se a terceira
de 12 etapas, em redor de Neom, com 504
quilómetros, 427 deles cronometrados.

Famalicão vence Vitória
de Setúbal e sobe ao
terceiro lugar da I Liga
O Famalicão subiu domingo (5) ao
terceiro lugar da I Liga portuguesa de
futebol, ao regressar aos triunfos frente
ao Vitória de Setúbal, por 3-0, na 15.ª
jornada.
A jogar em casa, o Famalicão venceu com golos de Pedro Gonçalves (24
minutos), Anderson Silva (63) e Uros
Racic (84), interrompendo uma série de
cinco jogos sem vencer e três derrotas
seguidas.
Com o triunfo, os famalicenses subiram ao terceiro lugar, ultrapassando o
Sporting, enquanto o Vitória de Setúbal,
que vinha de dois triunfos, caiu para
10.º.

CAMP. DE PORTUGAL (16.ª jornada) - Resultados e classificações

Programa da 16.ª jornada:

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

A cavaleira portuguesa Luciana Diniz
garantiu uma vaga para Portugal em obstáculos nos Jogos Olímpicos Tóquio2020,
através do ‘ranking’ de qualificação, anunciou segunda-feira (6) o Comité Olímpico
de Portugal (COP).
Luciana Diniz foi segunda classificada
no grupo B de qualificação olímpica, assegurando a vaga para o país, ainda não
sendo certo que será a luso-brasileira a
ocupá-la.
No Rio2016, com a égua Fit For Fun
13, Luciana Diniz terminou o concurso
de obstáculos na nona posição.
Em equestre, Portugal já tinha assegurado a participação da equipa de ensino,
através de Duarte Nogueira, Rodrigo
Torres, João Torrão e Maria Caetano (apenas três poderão estar em Tóquio).

SEM IGUAL

P
42
38
27
26
21
21
19
19
19
19
18
18
17
17
15
14
13
6

Série A
- Domingo, 05 Jan:
Maria Fonte - Sporting Braga B,
Montalegre - União da Madeira,
Cerveira – Bragança,
Marítimo B – Fafe,
São Martinho - Desport. Chaves,
Merelinense – Vizela,
Pedras Salgadas – Berço,
Mirandela - Vitória Guimarães B,
Câmara Lobos - AD Oliveirense,

Série B
2-3
0-1
2-2
2-1
4-1
2-2
1-2
1-1
0-2

- Domingo, 05 Jan:
Trofense - Lusitânia Lourosa,
Coimbrões – Leça,
Vila Real - Ginásio Figueirense,
Canelas 2010 – Arouca,
L. Vildemoinhos - Pedras Rubras,
Sporting de Espinho – Felgueiras,
Amarante – Gondomar,
Valadares Gaia – Paredes,
Castro Daire – Sanjoanense,

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

Programa da 17.ª jornada:

Programa da 17.ª jornada:

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

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

Classificação:
			
P
1 VIZELA		
38
2 SPORTING BRAGA B
35
3 FAFE		
32
4 VITÓRIA DE GUIMARÃES B 30
5 MARIA FONTE
28
6 MERELINENSE
28
7 BERÇO		
25
8 MONTALEGRE
22
9 MARÍTIMO B
22
10 SÃO MARTINHO
22
11 UNIÃO DA MADEIRA
19
12 MIRANDELA
18
13 PEDRAS SALGADAS
16
14 DESPORTIVO CHAVES
15
15 BRAGANÇA
12
16 AD OLIVEIRENSE
12
17 CERVEIRA
11
18 CÂMARA LOBOS		
8

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

Nota: São Martinho penalizado com a
subtracção de 3 pontos, devido a utilização irregular de um jogador contra o
Cerveira na primeira jornada.

P
36
33
32
30
29
28
23
22
22
20
20
19
19
16
16
14
10
7

- Domingo, 24 Nov:
Águeda – Fontinhas,
- Sexta-feira, 03 Jan:
União de Leiria – Fátima,
- Sábado, 04 Jan:
Sertanense – Oleiros,
- Domingo, 05 Jan:
Condeixa – Ideal,
União Santarém – Anadia,
Benfica Cas. Branco – Torreense,
Vitória Sernache - Oliv. Hospital,
Caldas - Beira-Mar,
- Segunda-feira, 06 Jan:
Praiense – Marinhense,

Série D
3-0
1-1
1-0
0-1
1-0
2-1
1-1
1-1

Programa da 17.ª jornada:
- 12 Janeiro:
Oleiros - União de Leiria
Anadia - Praiense
Torreense - Condeixa
Oliveira Hospital - Sertanense
Marinhense - Caldas
Beira-Mar - Benfica de Castelo Branco
Fátima - Águeda
Fontinhas - União Santarém
Ideal – Vitória Sernache
Classificação:
			
1 PRAIENSE
2 FÁTIMA
3 BEIRA-MAR
4 SERTANENSE
5 CALDAS
6 OLEIROS
7 ANADIA
8 UNIÃO LEIRIA
9 BENFICA CAST. BRANCO
10 MARINHENSE
11 ÁGUEDA
12 TORREENSE
13 OLIVEIRA HOSPITAL
14 UNIÃO SANTARÉM
15 CONDEIXA
16 IDEAL		
17 VITÓRIA SERNACHE
18 FONTINHAS

P
31
27
26
25
24
24
22
22
22
21
21
21
19
19
17
12
10
10

- Domingo, 05 Jan:
Olhanense – Oriental,
2-0
Fabril - Olímpico Montijo,
1-0
Alverca - Sintra Football,
2-0
Loures – Armacenenses,
3-1
Lusitano Évora - M. Aljustrelense, 3-4
Amora – Sintrense,
0-1
Pinhalnovense – Louletano,
0-2
1.º Dezembro – Real,
1-0
Sacavenense - Esperança Lagos, 1-3
Programa da 17.ª jornada:
- 12 Janeiro:
Armacenenses - Fabril
Mineiro Aljustrelense - 1.º Dezembro
Sintrense - Olhanense
Louletano - Loures
Real - Sacavenense
Esperança Lagos - Amora
Olímpico Montijo - Alverca
Sintra Football - Lusitano de Évora
Oriental – Pinhalnovense
Classificação:
			
1 OLHANENSE
2 REAL		
3 ALVERCA
4 LOULETANO
5 SINTRENSE
6 PINHALNOVENSE
7 LOURES
8 ORIENTAL
9 1º DEZEMBRO
10 ARMACENENSES
11 AMORA
12 OLÍMPICO MONTIJO
13 ESPERANÇA LAGOS
14 ALJUSTRELENSE
15 SINTRA FOOTBALL
16 SACAVENENSE
17 LUSITANO ÉVORA
18 FABRIL

P
39
36
33
31
31
29
29
23
21
20
17
16
15
14
12
11
10
10
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FC Porto termina ‘jejum’ em Alvalade e bate Sporting perdulário
O FC Porto venceu domingo (5) o Sporting, por 2-1,
em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, e quebrou a
‘travessia no deserto’ no Estádio José Alvalade, onde já não
vencia desde 2008.
No primeiro clássico de 2020, os ‘dragões’ foram profundamente eficazes, castigando a falta de inspiração do emblema
leonino na finalização. Os golos de Marega e Soares foram a
resposta perfeita ao tento de Acuña e a um autêntico festival
de golos falhados pelos ‘leões’ na segunda parte, com destaque
para Vietto e Coates, cada um a enviar a bola aos postes da
baliza de Marchesín.

Curiosamente, foi um jogo com vários jogos dentro dos seus
90 minutos. Primeiro, o FC Porto teve uma entrada autoritária
e inaugurou o marcador logo aos seis minutos, por Marega, que
só teve de desviar o magnífico passe de Corona para enganar
o aniversariante Luís Maximiano. Foi o primeiro exemplo da
qualidade e fluidez da dinâmica inicial portista.
Contudo, a partir dos 20 minutos, e sobretudo de um lance
em que se pediu grande penalidade sobre Bolasie, o Sporting
deu início a um novo desafio: mais equilibrado, com maior
iniciativa, mas pouca contundência e sem retirar por completo
o controlo da posse do FC Porto, que se mostrava disponível
para um maior pragmatismo e jogava já com Mbemba no
lugar do lesionado Pepe.
Tudo voltaria a mudar perto do intervalo. O Sporting aumentou a intensidade, empurrou o FC Porto e logrou o empate,
por Acuña, aos 44, num ‘tiro’ do internacional argentino quase
na pequena área, depois de uma excelente abertura de Vietto.
Foi o sinal para um terceiro acto neste clássico, onde à notável
ascensão do Sporting se seguiu uma inevitável queda.
O FC Porto até parecia regressar com a mesma dinâmica

inicial, mas rapidamente se viu que era o Sporting quem ditava
agora a lei no relvado. Porém, a todos os esforços leoninos - e
não foram poucos - faltava sempre uma dose de felicidade e
eficácia, desenhando-se a cada oportunidade falhada - Vietto
(49, 62 e 63), Luiz Phellype (55) e Bruno Fernandes (58) - os
contornos de uma ‘tragédia’ que se anunciava.
Assim, aos 73 minutos cumpriu-se uma velha tradição do
futebol que anulou outra mais recente: ‘quem não marca, sofre’
revelou-se mais forte do que as dificuldades do FC Porto em
Alvalade nos últimos anos. Ao canto de Alex Telles seguiu-se
o cabeceamento certeiro de Soares, que assinou o seu quarto
golo no campeonato e foi decisivo para ‘virar’ o clássico.
O golo sofrido deixou o Sporting praticamente KO e sem
a energia para conseguir nova igualdade. Simultaneamente,
o FC Porto voltou a sentir-se mais confortável e, já com Diaz
no lugar de Nakajima, até podia ter dilatado a vantagem, mas
Luís Maximiano fez duas defesas notáveis. A excepção foi
mesmo a tentativa de Coates aos 85, que só foi travada pela
barra da baliza de Marchesín.
O FC Porto saiu, assim, vencedor do clássico com o Sporting,
reeditando o 2-1 do triunfo da época 2008/09 e oferecendo
também a primeira vitória a Sérgio Conceição em Alvalade. O
feito do passado domingo permitiu também repetir a façanha
de 2002/03, a primeira temporada de José Mourinho pelos
‘dragões’, na qual estes venceram na Luz e em Alvalade.
O resultado foi algo cruel para a formação orientada por
Jorge Silas, que fez o suficiente para ser mais feliz, mas
vincou bem as distâncias entre os ‘leões’ e os dois rivais da
frente, para os quais tem agora um fosso de 12 e 16 pontos,
respectivamente. FC Porto e Benfica estão noutro patamar e
prometem uma ‘luta a dois’ até ao final da I Liga.

Declarações:

Jorge Silas (treinador do Sporting): “O FC Porto entrou melhor e fez logo um golo, que não podemos sofrer. Admito muito
mais sofrer o segundo golo do que o primeiro. Trabalhámos
aquilo e, aos cinco minutos, não podemos sofrer aquele golo.
Lá nos recompusemos, até ao segundo golo do FC Porto fomos
melhores. Nós fomos a melhor equipa em campo.
Se tivermos de perder, que seja assim, a pressionar e a lutar
para ganhar. Criámos tantas ocasiões de golo. O FC Porto é
muito forte nas bolas paradas e acabou por marcar assim.
A partir daí, tivemos de desmontar o nosso sistema inicial.
Enquanto o jogo esteve 1-1, fomos superiores.
O Luiz Phellype, nos últimos jogos, tem estado muitíssi-

mo bem, a fazer golos. Hoje, foi o Vietto que falhou. O Luiz
Phellype teve duas ocasiões boas, finalizou como tinha de
finalizar. O importante é criar muitas ocasiões, mas temos
de as marcar. O FC Porto, numa bola parada, faz um golo, a
seguir temos uma bola parada igual e acertamos na trave. É
uma questão de centímetros.
Recuámos o Bruno [Fernandes] porque o Doumbia tinha
amarelo. Em Portimão, fizemos a mesma coisa. Parece que
o Bruno fica mais longe, mas chega sempre perto da área.
Acabámos por meter o Plata, importante naquela posição e
tem coisas muito interessantes. O Bruno é um jogador que
tem um campo de acção muito grande e que, mesmo estando
atrás, é um ‘box-to-box’. Ter um jogador da qualidade dele
na nossa fase de construção acabaria por nos ajudar a chegar
ao último terço”.
Sérgio Conceição (treinador do FC Porto): “Tivemos um
bom espectáculo de futebol, com duas boas equipas em campo.
Foi um jogo exigente e de qualidade por parte do Sporting.
Entrámos bem no jogo, a tentar explorar algumas debilidades
do Sporting e o golo é a prova disso. Uma primeira parte algo
amarrada, a não chegarmos muito a zonas de finalização, mas
um jogo controlado da nossa parte.
Um erro deu o golo ao Sporting e, ao intervalo, tivemos
de corrigir erros. O Sporting conseguiu entrar pelos flancos
com qualidade, sobretudo no lado esquerdo. A entrada do
Luís Díaz foi a chave do jogo, não por uma má prestação do
Nakajima, mas porque estavam a chegar com qualidade às
zonas de finalização. Se tivéssemos feito o 3-1, era injusto
por aquilo que o Sporting fez.
O Sporting esteve bem. Vi uma equipa bem organizada, com
uma dinâmica ofensiva bastante interessante. A mobilidade
que têm na frente é muito interessante. Penso que o Silas está
a fazer um excelente trabalho. (...)
Se um treinador que treina o FC Porto, a faltarem 20 jogos,
ficando a quatro pontos do rival, não tenha a convicção que
vai lutar para ser campeão, algo está mal. Conheço bem os
jogadores que tenho e o equilíbrio do plantel. (...) Não tenho
nenhuma bola para adivinhar quem vai ser campeão, mas
estou convicto.
Matematicamente, o Sporting é sempre candidato ao
título. Há dois meses, diziam que o Sporting não tinha hipóteses nenhumas e ontem [sábado] diziam que, se o Sporting
ganhasse hoje, estava na luta. Fica mais difícil, mas faltam
ainda muitos jogos para acabar o campeonato. Há muitos
pontos em disputa.”

Golo de Cervi dá triunfo a um Benfica ‘cauteloso’ em Guimarães

Um golo de Cervi, aos 23
minutos, permitiu sábado (4)
ao Benfica derrotar o Vitória
de Guimarães, por 1-0, num
jogo da 15.ª jornada da I
Liga de futebol, em que o
adversário teve mais tempo a
iniciativa ofensiva.
O extremo argentino marcou, aliás, no único remate
‘encarnado’ durante a primeira
parte, após combinação entre
Chiquinho e Pizzi, e assegurou
um resultado que premiou o
rigor defensivo dos comandados de Bruno Lage, sempre
organizados a bloquear os ataques vimaranenses e também
preparados para se lançarem
rapidamente para o ataque.
Perante um Benfica que
apareceu em campo com o
mesmo ‘onze’ da jornada 14,
que goleou o Famalicão por
4-0, os vimaranenses apresentaram cinco novidades face ao
empate da ronda anterior, com
o Gil Vicente (2-2) - Victor
Garcia, Florent, Pepê, Lucas
Evangelista e Davidson - e
tiveram mais bola durante os
primeiros 20 minutos, embora
de forma inconsequente.
Apesar do ritmo elevado,
o primeiro lance de perigo
surgiu apenas aos 23 minutos,
e deu golo para as ‘águias’:
Chiquinho ganhou espaço no
corredor central e entregou a

bola na direita, a Pizzi, que
atrasou a bola para o remate
de primeira, cruzado, de Cervi,
a bater Douglas.
O jogo esteve interrompido
pouco depois, face ao arremesso de tochas entre alguns adeptos benfiquistas, na bancada
Norte do Estádio D. Afonso
Henriques, e alguns vitorianos,
na bancada Nascente, mas,
após o reatamento, a turma
de Bruno Lage continuou resguardada e compacta, perante
um adversário que ganhou
objectividade no ataque.
Os minhotos aceleraram o
jogo ofensivo e conseguiram
penetrar na área ‘encarnada’,
tendo criado duas situações
para empatar até ao intervalo:
numa, aos 31 minutos, Lucas
Evangelista rematou colocado, mas Vlachodimos esticouse para impedir o golo, e, na
outra, João Carlos Teixeira
atirou por cima, na recarga a
um remate de Marcus Edwards
travado pelo guardião grego.
A toada da primeira parte
manteve-se na segunda, mas
com um Vitória mais trapalhão
na construção ofensiva, que
favoreceu ainda mais a postura
expectante da turma ‘encarnada’, quase sempre confortável
a defender o resultado.
A equipa treinada por Ivo
Vieira só esteve perto do golo

por duas vezes - um remate de
Lucas Evangelista travado por
Vlachodimos, aos 68 minutos,
e de Davidson ao lado, aos 79
- tantas quantas o Benfica, com
Carlos Vinicius (58) e Pizzi
(86) a testarem a atenção de
Douglas.
Com o avançar do cronómetro, os ‘encarnados’
libertaram-se cada vez mais da
pressão vitoriana, controlando
a vantagem em zonas mais
adiantadas do terreno a partir
dos 80 minutos.
O encontro ficou ainda
marcado por algumas interrupções, provocadas pelo
arremesso de objectos da
bancada: aos 45, algumas
cadeiras foram atiradas de
um sector vitoriano. Já nos
intervalos entre os minutos
61 e 63 e também 81 e 83,
as paragens deveram-se ao
arremesso de tochas do sector
‘encarnado’.

Declarações:

Ivo Vieira (treinador do
Vitória de Guimarães): “A
equipa que faz mais golos
acaba por ganhar. A injustiça
e a justiça andam muitas vezes muito próximas. Fizemos
muito para obter o resultado.
Atacámos muito a baliza do
Benfica e tivemos mais oportunidades do que o Benfica.

Em termos estratégicos, o
comportamento dos jogadores
foi muito aceitável perante o
primeiro classificado do campeonato. A equipa interpretou
bem o jogo. Obrigámos o

têm responsabilidade pelo
comportamento dos adeptos.
As paragens quebraram o
jogo, mas não posso criticar
[a equipa adversária] nesse
sentido.”

Benfica a perder algum tempo
na parte final do jogo. É de
louvar a casa [27.291 espectadores] que tivemos aqui.
Gosto de agarrar o ‘touro
pelos cornos’ e assumir a
responsabilidade, mas temos muitos jogadores que
precisam de uma margem de
crescimento e que têm de a ter.
Estamos ao nível dos ‘grandes’
em muita coisa, mas falta estar
nos resultados. O Benfica tem
eficácia e faz um golo. Nós
não fazemos.
O Benfica nunca sentiu
que tinha o jogo ganho, nem
seguro. Poderíamos ter empatado o jogo. Os atletas não

Bruno Lage (treinador
do Benfica): “Defrontámos
uma grande equipa que joga
muito bem. Já a tínhamos
defrontado para a Taça da
Liga e hoje estava a jogar em
casa, perante o seu público.
Foi um jogo muito competitivo, equilibrado. Somos uns
justos vencedores pelo golo
que marcámos. Estamos satisfeitos pela reentrada a vencer,
num estádio difícil, perante
um adversário competente que
nos obrigou a defender bem.
Estamos satisfeitos com os
três pontos.
Coloquei [o Samaris] para
refrescar [a equipa] e para al-

terar [o meio-campo]. Fomos
constantemente alternando
a forma de pressionar. Senti
que, naquele momento, tínhamos de trocar o Chiquinho.
O Samaris deu-nos mais
equilíbrio na zona central.
O Vitória estava a criar-nos
muitos problemas, com muita
gente no centro e dois homens
à largura, com espaço. Com
três médios, ficámos muito
mais confortáveis.
Preparamos sempre os
jogos nos vários momentos.
Em termos ofensivos, podemos e devemos fazer melhor.
Fomos um pouco previsíveis
na nossa construção, embora
também pela pressão do nosso
adversário. Fomos pouco para
o corredor esquerdo. Não dividimos muito o jogo. O Vitória
pressionou mais a direita e
teve sucesso nesse capítulo.
Tínhamos de defender assim
contra uma equipa que constrói bem. Os nossos dois alas
fizeram um trabalho fantástico
no apoio à defesa.
É de lamentar as interrupções, provocadas quer por
um lado, quer por outro. Os
jogadores querem jogar e
senti-os aborrecidos quando
isso aconteceu. Estávamos a
assistir a um jogo competitivo,
com duas equipas a quererem
bola”.
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Açorda de camarão

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril

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.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio

O seu intelecto e o sucesso que obtém serão a
fonte de sedução nestes dias. É uma semana próspera tanto em negociações como nos resultados
que já esperava há algum tempo. Seja arrojado e
corajoso em novos desafios. No campo financeiro pode contar com a estabilidade.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho

Após alguma agitação afectiva terá tendência
para procurar a paz que nem sempre é conseguida. A evolução da sua carreira profissional depende fortemente do empenho e dedicação que
imprima às suas tarefas quotidianas. Recomendase atenção ao regime alimentar.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho

Conceda mais do seu tempo a actividades com
o seu parceiro e seus descendentes. A sua mente
está mais ligada na vida social, o que lhe impede
de observar as reacções do seu parceiro. Procure
distribuir mais afecto e liberte-se dos prazeres da
folia. Cuidado com os excessos alimentares.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto

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

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro

A sua vasta experiência permite constituir uma
maior segurança em torno de quem partilha o seu
quotidiano. Não guarde as suas ideias numa gaveta, exponha-as a quem de direito e espere os
bons resultados no futuro. Estará sujeito a enxaquecas ou às tradicionais dores de cabeça.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro

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

IngredienteS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 g camarão 30/40
qb água
1 c. de sopa sal
400 g pão de mistura
500 g tomate
6 dentes de alho
4 c. de sopa azeite
2 c. de sopa coentros picados
2 ovos
qb pimenta de moinho
150 g mistura de alface de várias espécies
1 c. de sopa vinagre

CONFECÇÃO:
Coza os camarões em água a ferver temperada com 1 pitada
de sal, durante 2 minutos. Reserve a água. Passe os camarões
por água fria e tire-lhes as cabeças e as cascas. Leve a ferver
10 minutos na água onde cozeram os camarões. Reserve
o camarão descascado.
Corte à mão o pão em pedaços pequenos e coloque-o
numa tigela. Coe o caldo dos
camarões com um passador
de rede e deite sobre o pão.
Triture as cascas e as cabeças dos camarões com a varinha mágica. Introduza o pão embebido no caldo de camarão,
mexa e deixe ferver, mexendo de vez em quando, até ficar na
consistência pretendida.
Pele o tomate, limpe-o de grainhas e pique-o em pedaços.
Descasque os dentes de alho, esborrache-os bem e leve-os ao
lume num tacho com o azeite. Quando começarem a alourar,
junte o tomate e deixe cozinhar até estar macio.
Acrescente o camarão descascado, rectifique o sal, se
necessário, e retire do lume. Junte os coentros picados e a
gema do ovo e tempere com pimenta moída no momento.
Acompanhe com a mistura de alfaces temperada com um fio
de azeite e o vinagre.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro

Escorpião esta semana está sob a influência de
uma conjuntura positiva, embora muito forte e
mesmo radical. Semana de grandes definições e
mudanças que velará mais do que nunca pelos
seus direitos e não se vergará a situações de domínio ou posse.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro

A sua teimosia poderá ser a sua maior inimiga.
Procure acalmar e escutar o seu interior. Nem
sempre encontrará uma boa recepção das suas
ideias. Procure uma forma serena e doce de fazer
chegar a sua mensagem aos outros. O excesso de
confiança em si próprio pode fazê-lo sofrer.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

O seu intelecto e o sucesso que obtém serão a
fonte de sedução nestes dias. É uma semana próspera tanto em negociações como nos resultados
que já esperava há algum tempo. Seja arrojado e
corajoso em novos desafios. No campo financeiro pode contar com a estabilidade.

ANEDOTAS

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

O amor e o dinheiro vão sorrir para você e há
que aproveitar bem estes dias. As agradáveis
surpresas a que terá propensão durante esta semana poderão mudar o curso da sua vida. Estão
favorecidos os negócios e transações comerciais.
Avizinha-se boa estabilidade financeira.

Uma pesquisadora do Ministério da Agricultura chega a um monte perdido no interior do Alentejo e pergunta ao feitor.
– Essa terra dá trigo?
– Nã, senhora – responde o alentejano.
– Dá batatas?
– Também nã, senhora!
– Dá feijão?
– Nunca deu!
– Arroz?
– De jêto nenhum!
– Milho?
– Nem a brincar!
– Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada?
– Ah, bem! Se plantar é diferente...

PEIXES 19 de Fevereiro a 20 de Março

Para uma boa evolução da sua relação afectiva,
deverá agir com inteligência. O seu poder de sedução está em alta. Planeje e surpreenda com um
passeio romântico a pessoa que ama. Não esqueça nunca os seus amigos mais íntimos. Procure o
seu convívio sempre que possível.

Pensamento da Semana
“Há falsidades disfarçadas que simulam tão
bem a verdade, que seria um erro pensar que
nunca seremos enganados por elas.”
- François, Duque de La Rochefoucauld (1613-1680),
escritor e moralista francês

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

***
A esposa entra na cozinha e encontra o marido, atarefado, com um matamoscas.
– O que estás a fazer? – pergunta ela.
– Estou a caçar moscas.
– E já mataste alguma?
– Sim!!! Três machos e duas fêmeas!
Intrigada, ela pergunta:
– Mas como é que consegues distinguir o sexo?
– É fácil!!! Três estavam na garrafa da cerveja e duas ao telefone.
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Vila Nova de Poiares espera milhares de
visitantes na Semana da Chanfana
Milhares de pessoas são esperadas na
15.ª Semana da Chanfana de Vila Nova
de Poiares, entre os dias 10 e 20, na qual
participam nove restaurantes, mais três
do que no ano passado.
Em 2019, segundo a mordomo-mor
da Confraria da Chanfana,
Madalena Carrito, o festival
gastronómico atraiu 10 mil
visitantes àquele município
do distrito de Coimbra, onde
residem 7.281 habitantes,
segundo dados oficiais de
2011.
“É agora difícil ultrapassarmos este patamar. Temos
um cartaz muito interessante
nesta edição, com realizações culturais diversas, para
podermos trazer outros públicos a Vila
Nova de Poiares”, disse sexta-feira (3)
Madalena Carrito à agência Lusa.
A Semana da Chanfana decorre durante 11 dias nos restaurantes aderentes,
entre 10 e 20 de Janeiro, e conta com
o apoio da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, além da colaboração
de diversas entidades públicas e privadas.
O Presidente da autarquia, João
Miguel Henriques, disse à Lusa que
o município “reconhece a grande importância” da Semana da Chanfana
na promoção de “um dos principais
produtos locais”.
Ao longo dos anos, salientou o autarca
do PS, a Confraria da Chanfana, que

organiza, e os restaurantes “têm feito um
grande esforço para promoverem este
prato típico de excelência”, à base de
carne de cabra, vinho tinto, azeite, alhos
e outros condimentos, assada no forno
de lenha em caçoila de barro preto.

Nos dias 14, 15 e 16, o Centro Cultural
da vila acolhe três conferências na área
da gastronomia, para públicos de diferentes idades, proferidas pelo ‘chef’ Luís
Lavrador, pela professora da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra,
Paula Barata Dias, e pelo investigador
e técnico superior do município, Pedro
Santos.
No mesmo espaço, realizam-se leituras e outros trabalhos envolvendo crianças e jovens das escolas do concelho, de
acordo com Madalena Carrito.
No Centro Difusor de Artesanato e
Recursos Endógenos da Associação de
Desenvolvimento Integrado de Poiares
(ADIP), pode ser visitada a exposição
“A cozinha é cultura”, que inclui 12 telas

de diversos artistas plásticos convidados
pela organização.
Estão expostos excertos de livros em
que escritores portugueses e de outros
países falam da chanfana e de diversas
iguarias gastronómicas.
A mostra tem ainda o contributo de alunos da ARCA
– Escola Universitária das
Artes de Coimbra e da Escola
Profissional Beira Aguieira,
de Penacova.
A mordomo-mor da
Confraria da Chanfana adiantou que também o Grupo de
Cantares da Universidade
Sénior da ADIP vai actuar
nos restaurantes envolvidos
no programa, que coincide
parcialmente com as celebrações do feriado municipal, no dia 13, estando ainda
prevista a participação da Filarmónica
Fraternidade Poiarense.
Em 2018, a marca “Terras da
Chanfana”, que reúne produtos como
o “Licor Beirão” (Lousã), além do
mel da Serra da Lousã e do queijo do
Rabaçal (Penela), estes dois certificados,
entre outros, foi declarada uma das “7
Maravilhas à Mesa”.
A marca foi depois registada pelos
quatro municípios que integram a
Associação de Desenvolvimento do
Ceira e Dueça (DUECEIRA): Vila
Nova de Poiares, Lousã, Miranda do
Corvo e Penela, no interior do distrito
de Coimbra.

Ano de 2019 foi o melhor de sempre para
o turismo no Centro de Portugal
O ano de 2019 “terá sido o melhor de sempre para a actividade turística no Centro” do país, tendo sido registados
aumentos sustentados no número de dormidas e nas receitas,
anunciou sexta-feira (3) a Turismo Centro.
“O crescimento registado pela procura do Centro de
Portugal enquanto destino é verdadeiramente notável.
Ano após ano, temos assistido a uma taxa de crescimento
superior à média nacional e os dados de que já dispomos
apontam para a certeza de que 2019 será mais um ano de
recordes”, refere o presidente daquela entidade regional,
Pedro Machado.

Os números finais da actividade turística de 2019 ainda
não foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), mas a Turismo Centro garante que “os dados já
existentes demonstram que 2019 terá sido o melhor ano de
sempre para a actividade turística” na região.
Entre Janeiro e Outubro foram contabilizados pelo INE
3,58 milhões de hóspedes na região, mais 5,17% do que
no mesmo período de 2018, altura em que se registaram
3,41 milhões.
“De notar que, em 2017, ano da visita do Papa Francisco
a Fátima, nos mesmos dez primeiros meses houve 3,36
milhões de hóspedes. Recuando no tempo, verifica-se, a
título de exemplo, que entre Janeiro e Outubro de 2013
os hóspedes no Centro de Portugal não chegaram aos 2
milhões (1,96 milhões) – um crescimento de 82,46% em
seis anos”, destaca a entidade regional.
O mesmo nível de crescimento é visível no número de
dormidas (uma subida de 4,15% entre 2018 e 2019, e de

74,36% em relação a 2013) e nas receitas.
Entre Janeiro e Outubro de 2018 e o mesmo período de
2019, há a registar um crescimento de 6,17% nos proveitos
totais da actividade turística no Centro de Portugal, que
ultrapassaram os 310 milhões de euros.
“Em 2013, note-se, os proveitos cifravam-se nos 150
milhões de euros – em seis anos são mais do dobro”, avança
a Turismo Centro.
O ano de 2019 ficou também marcado pelos prémios
internacionais conquistados pelos filmes promocionais da
Turismo Centro.
O filme intitulado “Turismo Centro de Portugal: Are You
Ready?”, produzido pela Slideshow, venceu nove prémios
e distinções em oito festivais mundiais, tendo sido o 8.º
filme mais premiado em festivais internacionais de cinema
de turismo durante o ano de 2019, entre os mais de 3000
filmes de turismo produzidos.
Também o filme promocional apresentado em Março de
2019 pelo Turismo Centro de Portugal, no qual o espectador
assume o papel de uma personagem de um jogo de vídeo
passado na região, conquistou audiências e prémios nos
festivais internacionais, além de ser um êxito com 422
mil visualizações.
A Turismo Centro de Portugal conquistou ainda o
galardão de “Melhor Região de Turismo Nacional”, atribuído nos Prémios Publituris Portugal Travel Awards, que
distinguem o melhor que se faz no turismo durante o ano,
e o galardão “Turismo”, nos Litoral Awards, um evento
que premeia marcas e personalidades da região litoral do
Baixo-Vouga.
Pedro Machado, foi ainda galardoado com o prémio
Excelência - Personalidade do Ano 2018, na gala dos
Prémios AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal.
“Felicito os empresários da região e as entidades públicas
e privadas do sector do turismo que têm conseguido elevar
o Centro de Portugal a uma posição que poucos julgariam
possível há poucos anos”, destaca Pedro Machado, presidente do Turismo Centro, entidade regional que agrupa
cem municípios.

PRECISA-SE |

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

1605-17

CARPINTEIROS para framing precisam-se com algu1607-14
ma experiência. Contactar: 416-881-3304
JMCC Ltd. is looking for cleaners.
We accept candidates with and without experience.
Contact: 416-653-6897
JMCC Ltd. precisa de pessoas para limpeza.
Aceitamos candidatos com ou sem experiência.
1610-13
Contactar: 416-653-6897
SMALL cleaning company is hiring a part-time
cleaning lady.
1610
For more information call: 647-824-1254

CLUBES & ASSOCIAÇÕES
AMOR DA PÁTRIA COMMUNITY CENTRE
1136 College Street, Toronto. Tel.: 416-535-2696
Sexta-feira, 24 de Janeiro: Noite da Chamarrita. Informações: 905-274-9488
ou 416-535-2696.
ASAS DO ATLÂNTICO S.S. CLUB
1573 Bloor St West, Toronto. Tel.: 416-531-7771
Sábado, 18 de Janeiro: Baile do Sócio e Patrocinador, às 19h00. Actuação
da Banda Sagres. Informações: 647-771-4818, 416-532-8154 ou 647-8594131.
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, 18 de Janeiro: Festa de São Sebastião, às 18h00. Música a cargo
da Banda Dose Dupla. Sábado, 25 de Janeiro: Festa de Aniversário do rancho
folclórico. Música a cargo do DJ Nazaré Praia. Informações: 647-781-3856,
416-686-2851 ou 416-704-2612.
CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766
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
Sábado, 18 de Janeiro: Festa do dia do Sócio. Música com DJ Gill.
COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA LUZ - S.MATEUS
Igreja São Mateus – 706 Old Weston Road, Toronto. Tel.: 416-653-7191
Sábado, 18 de Janeiro: 26.ª Festa de Aniversário. Actuações de Paulinho do
Minho e DJ Five Stars. Informações: 416-457-2196 ou 416-588-4506.

ORAÇÕES
Oração a Santo Onofre
Ó meu Glorioso Santo Onofre, que ao Monte Tabor subistes, de
hera verde vos cobristes, pela Santíssima Trindade bradastes, e
Jesus Cristo vos apareceu e vos disse: “Que quereis, amado servo meu?” Peço-vos pão para comer, casas para habitar e dinheiro para dar a todas as pessoas que de mim se lembram. - S.P.
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Ouro negoceia em máximos de seis anos
O ouro esteve ontem (segunda-feira, 6) a
negociar perto dos 1,5 dólares, em máximos
de seis anos, com os investidores a procurarem este “activo de refúgio” num contexto
de incerteza política e aumento das tensões
no Médio Oriente.
Segundo a agência financeira Bloomberg,
o ouro estava ontem de manhã a subir 1,46%
para os 1.574,84 dólares por onça, negociando em máximos registados em Abril
de 2013.
Os analistas da Goldman Sachs citados
pela Bloomberg consideram que, perante a incerteza das relações comerciais dos EUA com
o Irão, o ouro é um activo mais “eficaz” para
os investidores se protegerem do confronto,
em comparação com o petróleo, embora este
esteja também a valorizar desde sexta-feira
e a negociar acima dos 70 dólares.
O general Qassem Soleimani, comandante
da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na
sexta-feira num ataque aéreo contra o carro
em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo Presidente
dos Estados Unidos, Donald Trump.
No mesmo ataque morreu também o
‘número dois’ da coligação de grupos para-

militares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi
al-Muhandis, conhecida como Mobilização
Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras
oito pessoas.
O ataque ocorreu três dias depois de um
assalto inédito à embaixada norte-americana
que durou dois dias e apenas terminou quando
Trump anunciou o envio de mais 750 soldados
para o Médio Oriente.
O Irão prometeu vingança e anunciou no
domingo que deixará de respeitar os limites
impostos pelo tratado nuclear assinado em
2015 com os cinco países com assento no
Conselho de Segurança das Nações Unidas
— Rússia, França, Reino Unido, China e EUA
— mais a Alemanha, e que visava restringir
a capacidade iraniana de desenvolvimento de
armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em Maio de 2018.
No Iraque, o parlamento aprovou uma
resolução em que pede ao Governo para
rasgar o acordo com os EUA, estabelecido
em 2016, no qual Washington se compromete
a ajudar na luta contra o grupo terrorista
Estado Islâmico e que justifica a presença
de cerca de 5.200 militares norte-americanos
no território iraquiano.

SEM IGUAL

EUA/Irão:

Reunião extraordinária de chefes de
diplomacia da UE na sexta-feira - oficial
Os ministros dos Negócios
Estrangeiros da União
Europeia (UE) vão discutir
a escalada de tensão entre
Estados Unidos e Irão numa
reunião extraordinária na sexta-feira à tarde em Bruxelas,
anunciou segunda-feira (6) o
Alto Representante da União
para a Política Externa.
“Convoquei um Conselho
extraordinário de Negócios
Estrangeiros com os nossos
Estados-membros para a
tarde de sexta-feira, 10 de
Janeiro, para discutir os
recentes desenvolvimentos
no Iraque e no Irão”, anunciou Josep Borrell na sua
conta oficial na rede social
Twitter.
O chefe da diplomacia
europeia acrescenta na mesma mensagem que “a UE
desempenhará integralmente

o seu papel com vista a inverter a escalada de tensões
na região”.
Já hoje, Borrell recorrera
à sua conta oficial na rede
social Twitter para dar conta
de uma conversa telefónica
com o secretário-geral das
Nações Unidas, António
Guterres, na qual um dos
assuntos abordados foi o Irão,
e defendeu a importância de
uma “ordem global baseada
nas regras” da ONU.
“Tive um telefonema com
António Guterres [secretário-geral da Organização
das Nações Unidas – ONU]
este fim de semana para
discutir desenvolvimentos
em assuntos como a Líbia, o
Iraque e o Irão”, referiu o Alto
Representante da UE para a
Política Externa, sublinhando que “o multilateralismo

e uma ordem global baseada
em regras, com a ONU na
sua essência, continua a ser
a pedra angular da política
externa da UE”.
No fim-de-semana, Borrell
manteve uma conversa telefónica com o ministro dos
Negócios Estrangeiros do
Irão, Mohammad Javad Zarif,
tendo-o convidado para uma
visita a Bruxelas, à luz dos
mais recentes desenvolvimentos no Irão e no Iraque.
A situação na região está
particularmente tensa desde que o general Qassem
Soleimani, comandante da
força de elite iraniana AlQuds, foi morto na passada
sexta-feira, num ataque aéreo
contra o carro em que seguia,
ordenado pelo Presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump.

Venezuela: Luis Parra eleito líder da Assembleia Nacional na ausência de Guaidó
Os deputados parlamentares chavistas
elegeram domingo (5) Luis Parra como presidente da Assembleia Nacional da Venezuela,
perante o protesto do anterior líder, Juan
Guaidó, impedido de entrar, durante horas,
pela polícia.
Com vários deputados
da oposição ao regime do
Presidente eleito, Nicolas
Maduro, detidos fora do edifício do parlamento pela polícia,
Luis Parra, antigo elemento
do partido Primeiro Justiça
(opositor de Maduro e rival de
Guaidó) foi domingo escolhido
presidente da Assembleia Nacional.
Os apoiantes de Juan Guaidó, que esperava
ser reeleito no cargo, classificaram esta eleição
como “um golpe parlamentar”, denunciando
a ilegalidade do acto, por falta de ‘quorum’
para realizar a eleição.
Guaidó tentou garantir que todos os deputados opositores do regime pudessem aceder
à sessão, mas um grupo da Polícia Nacional

Bolivariana filtrou a entrada de muitos deles,
considerando que não estavam “legalmente
habilitados” para participar na votação.
“Se não entram todos, não entra nenhum”,
disse Juan Guaidó, quando foi barrado à entrada da Assembleia Nacional.
Finalmente, Luis Parra fez o
juramento de posse como presidente da Assembleia Nacional,
entre gritos e empurrões de vários deputados oposicionistas,
mas com o apoio da bancada
chavista.
A presidência da Assembleia
Nacional é um cargo relevante
por ter sido invocada por Juan Guaidó como
elemento justificativo da sua acção como líder
de oposição ao regime de Nicolas Maduro,
após uma crise política e social que dura há
cerca de um ano.
Foi em virtude da sua qualidade de presidente da Assembleia Nacional que Juan
Guaidó se autoproclamou Presidente interino
da Venezuela, em 23 de Janeiro de 2019, re-

Venezuela: Para Portugal, presidente da
Assembleia Nacional é Juan Guaidó – MNE
O chefe da diplomacia
portuguesa, Augusto Santos
Silva, afirmou segunda-feira
(6) que para Portugal e para a
União Europeia Juan Guaidó
é o presidente da Assembleia
Nacional da Venezuela e
condenou como “inaceitável” a “pretensa eleição” de
domingo em Caracas.
“O que aconteceu ontem [domingo] às portas
da Assembleia Nacional é
inaceitável, visto que não é
possível encenar uma eleição da junta directiva da
Assembleia Nacional impedindo os deputados, começando aliás pelo Presidente
em funções, de entrar na
Assembleia para livremente
votarem”, disse o ministro
dos Negócios Estrangeiros

à imprensa à margem do
Seminário Diplomático, ontem em Lisboa.
“Portanto, não reconhecemos a pretensa eleição que
ocorreu e, pelo contrário,
tomamos boa nota de que os
deputados impedidos de exercer o seu direito livremente
se tenham reunido noutras
instalações e tenham renovado o mandato do presidente
Guaidó. Para nós, Portugal,
e para nós, UE, o presidente
da Assembleia Nacional da
Venezuela é o deputado Juan
Guaidó”, declarou.
O Ministério dos Negócios
Estrangeiros português já
tinha reagido no domingo,
através do Twitter, para
afirmar ”grande preocupação” em relação à situação

na Venezuela e considerar
“inadmissível” qualquer
“pretensa eleição” realizada
à margem da lei e das regras
democráticas.
O parlamento venezuelano
deveria eleger no domingo
a sua nova junta directiva,
votação da qual deveria
resultar a reeleição do deputado e principal opositor do
Presidente Nicolás Maduro,
Juan Guaidó, mas o deputado
foi retido durante horas pela
polícia e agredido à porta
do parlamento, enquanto no
interior, em plenário, os deputados apoiantes do chefe de
Estado venezuelano, elegiam
Luís Parra, com o apoio de
uma minoria de parlamentares da oposição suspeitos de
corrupção.

conhecido por cerca de 60 países (incluindo
Portugal) e entrando em rota de colisão com
Nicolas Maduro, num confronto que ainda
permanece.
Com o apoio da comunidade internacio-

nal, Juan Guaidó tem pedido a Maduro para
convocar eleições nacionais “livres e transparentes”, perante a recusa do Presidente eleito,
que considera ilegítima a acção do líder da
Assembleia Nacional.

EUA/Irão:

NATO diz que “conflito não é do interesse de
ninguém” e pede contenção a Teerão
Os membros da Aliança Atlântica, reunidos segunda-feira (6) de emergência em
Bruxelas, consideram que um novo conflito no Médio Oriente “não é do interesse
de ninguém” e apelaram à
contenção por parte do Irão,
afirmou o secretário-geral
da NATO.
Em declarações à imprensa
após uma reunião dos embaixadores dos 29 membros da
NATO para discutir a crise
entre Estados Unidos e Irão,
Jens Stoltenberg apontou que
há vários anos que “todos
os Aliados” têm manifestado preocupação com “as
actividades de desestabilização do Irão”
e apontou que se assistiu recentemente a
“uma escalada por parte do Irão, incluindo
o ataque a uma refinaria saudita e o abate
de um drone norte-americano”.
“Na reunião de ontem, os Aliados apelaram à contenção e ao fim da escalada. Um
conflito não é do interesse de ninguém. O
Irão deve evitar mais violência e provocações”, declarou.
Questionado sobre se alguns Aliados
também pediram contenção aos Estados
Unidos, Stoltenberg insistiu que os 29
“expressaram preocupação com as actividades destabilizadoras do Irão na região do
Médio Oriente, incluindo apoio a grupos
terroristas”, bem como com o programa
de mísseis iraniano, e são unânimes em
considerar que Teerão “nunca deve adquirir
uma arma nuclear”.
Face às insistentes questões dos jornalistas sobre o papel dos Estados Unidos no

actual conflito, e designadamente a decisão,
tomada pelo Presidente Donald Trump, de
matar o general iraniano Qassem Soleimani,
o secretário-geral da Aliança Atlântica

apontou que se tratou de “uma decisão dos
Estados Unidos, e não da coligação global
(contra o autodenominado Estado Islâmico)
nem da NATO”, e voltou a referir-se ao papel
“desestabilizador” do Irão na região.
Questionado sobre uma eventual intervenção da NATO caso se assista a uma
escalada do conflito, Stoltenberg escusou-se
a “especular” sobre tal cenário, pois, argumentou, o que é necessário agora é travar a
escalada da situação, e qualquer declaração
nesse sentido teria o efeito inverso.
Stoltenberg afirmou também que a
NATO continua fortemente empenhada
no combate ao terrorismo, salientou que a
missão de treino no Iraque é “um importante
contributo” para os esforços da coligação
global que combate o Estado Islâmico,
e garantiu que a Aliança está “preparada
para prosseguir as acções de formação e
treino, assim que a situação no terreno o
tornar possível”.
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“Mundo” de Florbela Espanca atrai investigadores estrangeiros a Vila Viçosa
Por Rita Ranhola (texto) e Nuno Veiga (fotos)
Agência Lusa
Turistas e investigadores estrangeiros rumam a Vila Viçosa
(Évora) em busca do “mundo” de Florbela Espanca, poetisa
natural da terra, onde existe o desejo antigo de construir uma
casa-museu para mostrar o seu espólio.
Quase num dos extremos da principal praça da vila, erguese o busto de Florbela Espanca (1894-1930), um dos marcos
evocativos da “filha da terra”. O cineteatro ou a biblioteca
“baptizados” com o seu nome, assim como a rua onde está
uma casa onde viveu, são outros dos sinais.
É nesta casa, com evidentes sinais de degradação, apontada
como futura casa-museu, que está escrito na fachada, por
baixo de uma caricatura da poetisa, o conhecido verso “E é
amar-te, assim, perdidamente…”.
“Existe um carinho muito grande” por Florbela na sua “terra
natal”, diz à agência Lusa Noémia Serrano, vice-presidente
do Grupo Amigos de Vila Viçosa, que detém um “espólio
valioso” com “cerca de 100 peças” da poetisa, legado pelo
seu terceiro e último marido, Mário Lage.
No país, “penso que o nosso espólio é o segundo, em termos de riqueza”, destaca, indicando que “o primeiro está na
Biblioteca Nacional, em Lisboa”, e que, em Matosinhos, onde
Florbela viveu os seus últimos anos e onde morreu, “também
existe alguma coisa”.
O nome da poetisa, que funciona como “chamariz” turístico
local, “quebra” as “fronteiras” do concelho alentejano e mesmo
do país e atrai investigadores vindos de longe.
“Florbela Espanca é uma grande poetisa nacional” e tem
“um peso fundamental para a cultura nacional e também de
Vila Viçosa”, assinala Luís Nascimento, Vice-presidente da
Câmara Municipal.
Interessados em consultar o espólio, chegam “muitos
mestrandos e doutorandos” de universidades do Brasil, país
onde “Florbela é mesmo muito importante”, conta Noémia
Serrano.
E investigadores “de Oxford”, em Inglaterra, ou de “S.
Francisco”, nos Estados Unidos, e “de várias universidades”
nacionais também “rumam” à vila, acrescenta.
Peças do Grupo Amigos de Vila Viçosa e manuscritos
do acervo da poetisa pertencentes à Fundação da Casa de

Bragança, que foram adquiridos no tempo do então presidente
do conselho administrativo e, agora, Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, estão expostos no Paço Ducal de
Vila Viçosa, até ao próximo dia 12, numa mostra comemorativa da escritora.
“Temos manuscritos do ‘Dominó Preto’ que foram adquiridos” quando Marcelo Rebelo de Sousa foi “presidente do
conselho administrativo da Fundação da Casa de Bragança”,
a par de “manuscritos” e do próprio “berço de Florbela”, do
Grupo Amigos de Vila Viçosa, conta Tiago Salgueiro, técnico
superior do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança.

Num congresso recente sobre a escritora, investigadores
brasileiros visitaram a mostra e “ficaram extremamente emocionados por verem estes materiais” escritos pelo “próprio
punho” de Florbela Espanca, relata.
“Isto dá-nos uma ideia daquilo que poderia vir a ser o
impacto da casa-museu num futuro próximo. Portanto, o
que desejamos é que o projecto se possa vir a concretizar a
curto prazo”, diz Tiago Salgueiro, que, como investigador e
membro de um grupo de cidadãos, lançou, há uns anos, um
abaixo-assinado em defesa da casa-museu e tem identificado colecções particulares com “objectos relacionados com
Florbela Espanca”.
Em casas pela vila, descobriu manuscritos, pinturas de
João Maria Espanca, pai da escritora, “a banheira onde a
Florbela tomou banho” e respectiva “botija de gás” e até

“uma escrivaninha que também terá pertencido à família e à
própria Florbela”.
“Há um espólio muito considerável que corre o risco de se
perder”, alerta, defendendo que a casa-museu “é fundamental” para proteger as peças e reuni-las num “espaço digno”,
que permita “a fruição pública” e seja motivo de atracção
turística.
“Muitos dos proprietários estão disponíveis para fazer esse
depósito a longo prazo”, reunindo “todas essas colecções num
espaço que, efectivamente, sirva de homenagem à Florbela
Espanca e à sua obra literária”, garante Tiago Salgueiro.
Mas, ao longo dos anos, o avanço do projecto tem “sido
complicado” porque “não tem existido vontade política”,
critica.
A criação da casa-museu “é uma batalha que já tem barbas”, marcada por “muitas dificuldades, tanto por parte da
família” detentora da casa, “como por parte da edilidade,
que umas vezes tem verba, outras vezes não tem”, afiança
Noémia Serrano.
Mas, desta vez, a porta-voz do Grupo Amigos de Vila Viçosa
acredita no sucesso das negociações: “Penso que está tudo
a conseguir-se para que o objectivo seja atingido” e o grupo
“terá todo o gosto em possibilitar a mostra do espólio”.
O Vice-presidente da Câmara lembrou que “já há alguns
anos” que o município contacta com “os proprietários do
edifício onde viveu” a poetisa: “Continuamos em conversações, temos em orçamento a rubrica para poder adquirir esse
edifício, estamos a aguardar respostas para que essa aquisição
possa ser feita”.
A casa-museu “enriqueceria bastante” Vila Viçosa porque
“muitos dos visitantes que procuram” a vila e o concelho “procuram também Florbela” e há “pouco para mostrar”, quando,
afinal, “há muito espólio guardado”, reconheceu.
A autora do “Livro de Mágoas”, “Livro de Soror Saudade”,
“Charneca em Flor” ou “Juvenília” é considerada uma das
mais brilhantes poetisas de língua portuguesa de todos os
tempos.
A poetisa nasceu em Vila Viçosa, a 8 de Dezembro de 1894,
e faleceu em Matosinhos, de 7 para 8 de Dezembro de 1930,
com 36 anos. Florbela Espanca foi sepultada naquela localidade, mas os seus restos mortais foram depois trasladados
para o cemitério de Vila Viçosa.

“1917” de Sam Mendes ganha Globos de Ouro para melhor filme e realizador
Os filmes “1917”, de Sam
Mendes, e “Era uma Vez...
em Hollywood”, de Quentin
Tarantino, foram os grandes
vencedores da 77.ª edição dos
Globos de Ouro, que trouxe
várias surpresas na cerimónia
da madrugada de domingo (5)
em Los Angeles.
O filme “1917” foi coroado com o Globo de Ouro
para melhor Drama, batendo
“Joker”, “Marriage Story”,
“O Irlandês” e “Os Dois
Papas”, uma escolha inesperada da Associação da Crítica
Estrangeira em Hollywood.
“1917” deu ainda a Sam
Mendes a estatueta de Melhor
Realizador, numa categoria onde estavam também
nomeados Martin Scorsese
com “O Irlandês” e Quentin
Tarantino.
“É difícil fazer filmes sem
grandes estrelas e espero que
as pessoas o vão ver no grande
ecrã, onde foi feito para ver”,
disse Sam Mendes ao aceitar o galardão. “1917”, que
estreia em Portugal a 23 de
Janeiro, é protagonizado por
dois actores britânicos pouco
conhecidos, George MacKay
e Dean-Charles Chapman.
Já “Era Uma Vez... em
Hollywood” confirmou o
favoritismo vencendo o globo na categoria de Comédia
ou Musical e dando ainda
a Brad Pitt o galardão de

Melhor Actor Secundário
em Comédia ou Musical e a
Quentin Tarantino a estatueta
para Melhor Argumento. De
cinco nomeações o filme
venceu três, o melhor resultado entre os títulos mais
nomeados.
“Joker”, de Todd Phillips,
deu a Joaquin Phoenix o
Globo de Melhor Actor em filme dramático e ainda venceu
na categoria de melhor banda
sonora original, premiando a
compositora islandesa Hildur
Guönadóttir.
Da lista de surpresas consta
a vitória do filme de animação
“Missing Link”, da Laika
Entertainment, superando os
pesos-pesados da Disney “Frozen 2”, Toy Story 4” e “O
Rei Leão” - e “Como Treinares
o Teu Dragão: O Mundo
Secreto”, da Universal, o
que gerou grande comoção
na cerimónia.
No sentido inverso, “O
Irlandês” de Martin Scorsese
e com Al Pacino não recebeu
qualquer dos Globos de Ouro
entre as cinco nomeações que
tinha.
Também o filme com mais
nomeações (seis), “Marriage
Story”, de Noah Baumbach,
saiu da cerimónia apenas
com uma estatueta, entregue
a Laura Dern na categoria de
Actriz Secundária.
Ambos os títulos são da

plataforma Netflix, que não
confirmou as expectativas
geradas pelo elevado número
de nomeações que recebeu
para esta edição dos Globos
de Ouro: de um total de 17,
venceu apenas dois.

Emmy, em Setembro de 2019,
“Fleabag” da Amazon Prime
foi a melhor série e Phoebe
Waller-Bridge recebeu o
Globo de melhor atriz em
Comédia ou Musical.
Olivia Colman foi pre-

Sam Mendes

Na televisão, foi a HBO,
Hulu e Amazon Prime
que dominaram. A série
“Succession” da HBO levou
para casa o Globo mais cobiçado de melhor série dramática e o seu protagonista
Brian Cox, que interpreta o
magnata Logan Roy, recebeu
o galardão de melhor actor em
série dramática.
“Chernobyl”, também da
HBO, foi considerada a melhor série limitada e Stellan
Skarsgård venceu o globo
para actor secundário em
série, série limitada ou filme
para televisão.
Na comédia, e tal como
aconteceu nos prémios

miada pelo desempenho em
“The Crown”, da Netflix,
levando o Globo para Melhor
Actriz em Série Dramática,
Patricia Arquette foi a Melhor
Actriz em Série Limitada por
“The Act” (Hulu) e Renée
Zellweger Melhor Actriz
em Filme Dramático, por
“Judy”.
Entre os títulos que não
conseguiram qualquer estatueta estão “Os Dois
Papas”, “Knives Out” e
“The Marvelous Ms. Maisel”.
“Parasitas”, do sul-coreano
Bong Joon-ho, venceu na
categoria de Filme em Língua
Estrangeira, tal como esperado.

Samuel Alexander “Sam” Mendes, CBE é director de
cinema e teatro, e produtor de cinema britânico. É conhecido por dirigir os filmes ‘American Beauty’, ‘Road to
Perdition’e ‘Skyfall’; além dos musicais de teatro ‘Cabaret’,
‘Oliver!’, ‘Company, Gypsy: A Musical Fable’ e ‘Charlie
and the Chocolate Factory the Musical’.
Mendes nasceu em Reading, Berkshire, filho único
de Valerie Helene Mendes, autora de livros infantis; e
Peter Mendes, professor universitário de descendência
portuguesa.
Cresceu em Oxfordshire e estudou no Magdalen College
School, de Oxford, e na Universidade de Cambridge, onde
se formou em inglês.
Fonte: Wikipédia
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Parque ‘Perlim’ regista 109 mil
visitantes apesar da chuva na
“melhor edição de sempre”
O parque natalício ‘Perlim’, em Santa Maria da Feira,
conseguiu recuperar das dificuldades provocadas pelas
más condições climatéricas e fechar a edição com cerca
de 109 mil visitantes, a “melhor de sempre”, revelou
segunda-feira (6) a organização.

Segundo disse ontem à Lusa o director-geral do evento,
esta foi a “melhor edição de sempre” tendo em conta as
dificuldades provocadas pela chuva, presente em mais de
50% dos dias e que levou ao encerramento do recinto por
quatro dias, sendo que nos restantes o funcionamento do
parque esteve “condicionado”.
“Nunca pensámos que íamos passar os 100 mil visitantes, uma fasquia que definimos sempre. Este foi o
quarto ano consecutivo que passamos e isso enche-nos
de orgulho. O número total de visitantes foi cerca de 109
mil, teríamos passado os 140 ou 150 mil, mas como as
condições foram inigualáveis, estamos muito felizes”,
indicou Paulo Sérgio Pais.
De acordo com o responsável, os cinco dias após o
Natal trouxeram 50 mil pessoas ao recinto, uma média
de 10 mil por dia, o dobro do objectivo que estava definido inicialmente, sendo que a percentagem de visitantes
internacionais andou entre os 35% e 40% durante todo
o período.
“No pós-Natal, tivemos um fluxo acima do habitual
que foi a compensação dos dias em que estivemos encerrados. Mantivemos a dinâmica dos visitantes espanhóis,
sobretudo na primeira quinzena, fala-se mais espanhol
do que português”, acrescentou.
Depois de um investimento de 500 mil euros, “integralmente recuperados com a receita de bilheteira”, o último
estudo de impacto económico apontava para “mais de
dois milhões de euros só em hotelaria e restauração”, um
número que Paulo Sérgio Pais diz ter confiança.
“Há também os impactos indirectos. A esmagadora
maioria de toda a contratação que é feita desse orçamento
de 500 mil euros é feita com agentes locais, grupos de
teatro e animação, assim como toda a logística de carpintaria e electricidade”, apontou.
Para a próxima edição, o responsável comunicou que o
evento vai decorrer entre 28 de Novembro de 2020 a 3 de
Janeiro de 2021 e que o tema – que este ano foi o arco-íris
enquanto símbolo de inclusão e tolerância – está ainda por
definir, havendo várias hipóteses em cima da mesa.
“Já temos tudo acordado com o Pai Natal, ele chega a
Santa Maria da Feira, aos Paços do Concelho, no dia 27
de Novembro e muda-se para Perlim a 28 de Novembro
à tarde. Os espaços serão os mesmos, das 19 áreas temáticas vamos ter de alterar algumas, está no nosso ADN
fazer isso”, revelou.

