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Caves de vinho do Porto batem novo recorde e 
recebem mais de 1,3M de visitantes em 2019

Última edição
Ao fim de 31 anos e com a edição de hoje, terça-feira, 

dia 28 de Janeiro de 2020, o jornal Voice regista a sua 
última publicação impressa – N.º 1613.

Quando, há mais de uma década, o grupo de Publicações 
Sol inicialmente adquiriu este título e efectuou profundas 
alterações gráficas, de estilo e conteúdo, bem como de 
circulação e distribuição no que era na altura um jornal 
profundamente antiquado e moribundo, a resposta dos 
leitores foi tão positiva e encorajadora que protelámos a 
decisão de eventualmente cessar a sua publicação.

Isto significa que a nossa empresa passou a ter de re-
partir os seus recursos entre a nossa principal publicação, 
o jornal Sol Português, e o recém adquirido Voice.

Apesar dos milhares de leitores fiéis e assíduos que 
semanalmente continuam a seguir o Voice nas suas edi-
ções impressa e online, a realidade é que a sua publicação 
representa um esforço e um encargo que cada vez menos 
se justificam.

Assim, e dado que grande parte dos leitores deste jornal 
são também leitores do jornal Sol Português, ao cessar-
mos a publicação do Voice a nossa empresa vai deixar 
de competir consigo própria e passará a poder dedicar 
esses recursos àquele que é há mais de 36 anos o maior 
periódico da comunidade portuguesa no Canadá e cujo 
alcance e circulação são superiores ao que era possível 
através do Voice.

Embora estejamos ainda a estudar a viabilidade de 
uma publicação exclusivamente electrónica do jornal 
Voice, convidamos desde já todos os nossos leitores para 
que continuem a seguir o progresso e as actividades da 
comunidade lusa através das reportagens do jornal Sol 
Português, quer nas edições impressas, que se encontram 
nas bancas e principais pontos de distribuição, quer elec-
trónicas, em solnet.com.

Agradecemos a sua confiança e a todos quantos co-
laboraram e apoiaram este jornal durante todos estes 
anos. Esperamos por vós nas páginas do jornal Sol 
Português. 

A Direcção

Fábrica de cutelarias de Miranda do Douro assinala 
150 anos e exporta para 34 países

Por Francisco Pinto
Agência Lusa

Uma empresa de cutelarias 
de cariz familiar com sede 
em Palaçoulo, concelho de 
Mirando do Douro, assina-
la 150 anos de existência, 
produziu cerca de sete mi-
lhões de canivetes do modelo 
“Palaçoula” e já exporta para 
34 países.

“Foi o nosso tetravô, que 
em 1870, começou a trabalhar 
as cutelarias. Ele era ferreiro 
de profissão, e, para além de 
fazer utensílios para a lava-
doura, demonstrava muito 
jeito para fazer facas, tendo 
começando por fabricar a fa-
mosa ‘Palaçoula’,um modelo 
do qual já fabricámos cerca 
de sete milhões de unidades”, 
explicou à Lusa José Martins, 
um dos sócios gerentes da 
Filmam.

A Filmam é uma empresa 
cuja fundação remonta a 1870, 
pelas mãos de um ferreiro, 
passando a tradição de geração 

em geração, e chegou ao sécu-
lo XXI dotada de tecnologia 
de ponta, mantendo, porém, 
um pouco da sua linha mais 
convencional, “com uma forte 
e enraizada implantação no 
mercado das cutelarias”.

Durante os primeiros 98 
anos, a empresa familiar 
pouco evoluiu, mas, com a 
chegada da electricidade à 
aldeia de Palaçoulo na década 

de 60 do século XX, viveu-
se uma”pequena revolução 
industrial” e a fábrica de 
cutelarias aproveitou as opor-
tunidades.

“Em 1968, ano em que 
se assinalava os 98 anos do 
início da laboração, a chegada 
da electricidade permitiu-nos 
alargar horizontes e come-
çámos a comprar máquinas 
eléctricas. Também inventa-
mos algumas, automáticas ou 
semiautomáticas, que ainda 
hoje estão ao serviço dos pro-
dutos que fabricamos”, frisou 
o empresário.

Para além de uma dúzia de 

máquinas mais antigas, a em-
presa do distrito de Bragança 
tem vindo a adaptar-se às 
novas realidades industriais, 
tendo apostado em máquinas 
informatizadas e robotizadas 
para fabricar um vasto naipe 
de modelos de peças de cute-
laria que, actualmente, fazem 
parte do catálogo da empresa 
transmontana.

A empresa de cutelarias 
não esconde que no negócio 
há altos e baixos. Contudo, a 
exportações dos produtos tem 
ajudado a contornar “alguma 
crise” que viveu num passado 
recente.

“Exportamos para 34 pa-
íses, estamos a apostar em 
exportações internacionais, 
como foi caso recente de uma 
para Las Vegas, nos Estados 
Unidos da América (EUA), 
de forma a conquistar os 
mercados mais emergentes 
com produtos renovadores e 
de qualidade”, exemplificou 
José Martins.

O principal mercado da 
Filman é o espanhol, mas na 
lista há países como o Dubai, 
Qatar, Rússia, EUA, França, 
Alemanha, ou os Países de 
Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP).

“Estamos certos que daria 
para ir mais além nas expor-
tações, mas, não estamos com 
ideias de o fazer. Pretendemos 
concentrar-nos nos mercados 
que temos e servi-los com 
qualidade” observou.

Com as novas vias de 

comunicação que rasgam o 
território, como o Itinerário 
Complementar IC5, a au-
toestrada A4 e o túnel do 
Marão, “houve uma quebra 

no isolamento do Planalto 
Mirandês”.

“A abertura destas novas 
rodovias, para nós, foi uma 
mais-valia, já que os nossos 
principais fornecedores de 
matéria-prima são da área do 
Porto”, enfatizam os sócios 
gerentes da Filman.

Altino Martins, outro dos 
sócios-gerentes da empresa, 
disse, para assinalar os 150 
anos do início da laboração 
da empresa, lançaram um 
novo produto no mercado, 
com materiais nobres e so-
fisticados.

“Dada a importância da 
empresa no mercado nacional 
e internacional das cutelarias, 
lançámos um modelo próprio, 
para assinalar a efeméride. 
Trata-se de um canivete que 
é diferente de todos outros, 
revestido a titânio, e o cabo 

em madeira de oliveira, com 
um sistema de segurança. 
Não há dois exemplares 
iguais”,assegurou o cute-
leiro.

Os empresários, em tempo 
de aniversário, aproveitam 
para solicitar ao Governo mais 
apoios e pedem descriminação 
positiva para as unidades fa-

bris do interior.
“Os apoios nunca são de 

mais, para quem trabalha neste 
território de baixa densidade”, 
disseram.

A fábrica de cutelarias ac-
tualmente tem 20 operários, 
alguns com “muitos anos de 
casa”.

“Trabalho nesta fábrica há 
40 anos e tenho notado muitas 
alterações tecnológicas e a 
produção tem vindo a aumen-
tar. Há uma forte aposta tec-
nológica e não noto que haja 
quebra de emprego”, contou 
Jacinto Afonso, o funcionário 
mais antigo da Filman.

Actualmente, a capacidade 
de laboração da unidade fabril 
chega às 2.500 peças por dia, 
de vários modelos, para uma 
facturação anual, que ronda 
um milhão de euros.

As caves de vinho do Porto certifi-
cadas receberam em 2019 um número 
recorde de visitantes, que superaram os 
1,3 milhões e aumentaram 8,8% face 
ao ano anterior, anunciou quinta-feira 
(24) a Associação das Empresas de 
Vinho do Porto (AEVP).

Em comunicado, a AEVP nota que 
o novo recorde de 1.376.243 visitantes 
atingido no ano passado traduz ainda 
um aumento de 6,1% face a 2017, que 
até agora detinha o registo de melhor 
ano de sempre.

Segundo os dados avançados pela 
associação, em 2019 os visitantes 
espanhóis ultrapassaram os franceses 
e passaram a liderar o ‘ranking’ de 
visitas às caves de vinho do Porto, 
com perto de 192 mil turistas, corres-
pondentes a um peso de 13,94% e a 
um aumento de 20,0% relativamente 
ao ano anterior.

Seguiram-se os franceses, com 
um peso de 13,55% e uma evolução 
homóloga de 2,8%, para um total de 
186.483 mil visitantes, e os portugue-
ses (175.758 visitantes), equivalentes 
a 12,77% do total e com uma subida 
de 32,6% face a 2018.

Os EUA, o Reino Unido e o Brasil 
completam o ‘top’ seis de mercados 

emissores de visitantes para as caves 
de vinho do Porto, com quotas de 
8,81%, 8,55% e 8,43% do total, res-
pectivamente.

Em termos de evolução homóloga, 
os visitantes dos EUA lideraram, com 
um aumento homólogo de 33,0% dos 
visitantes em 2019, seguidos dos 
portugueses.
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CENTRO: Aldeias Históricas lideram comunidade 
internacional de Destinos Turísticos 

Sustentáveis 

As Aldeias Históricas anunciaram segunda-feira (27) 
ter assumido a liderança da comunidade internacional de 
Destinos Turísticos Sustentáveis, na primeira vez que 
o Instituto de Turismo Responsável (ITR) atribui essa 
responsabilidade a Portugal.

“Depois de, em Novembro de 2018, terem recebido o 
certificado BIOSPHERE DESTINATION, tornando-se 
assim o primeiro destino em rede, no mundo, e o primeiro a 
nível nacional, a receber a distinção, as Aldeias Históricas 
de Portugal voltam a obter um importante reconhecimento 
por parte do Instituto de Turismo Responsável”, revela 
uma nota de imprensa.

As Aldeias Históricas de Portugal propuseram a 
“realização de uma acção de responsabilidade social 
conjunta, a promoção em rede junto dos operadores 
turísticos, a partilha de boas práticas entre as equipas, a 
transferência de conhecimento para os diversos destinos 
e o reforço do envolvimento das empresas do sector já 
certificadas em matéria de sustentabilidade no turismo”, 
entre outras medidas.

Faro aumenta receitas e reduz dívida para valor 
mais baixo dos últimos 15 anos

Município da Batalha investe 140 mil euros 
na primeira infância

TAP eleita transportadora europeia com a 
melhor classe económica 

A TAP foi eleita a transportadora aérea com a melhor 
classe económica da Europa pelos leitores do jornal 
norte-americano USA Today, que votaram na compa-
nhia portuguesa para integrar os prémios 10Best 2020, 
segundo um comunicado divulgado segunda-feira (27) 
pela empresa.

A transportadora está ainda no sexto lugar entre as 10 
melhores companhias a nível global na categoria “melhor 
classe económica” dos 10Best 2020, que são a American 
Airlines (1), AirAsia (2), Delta Air Lines (3), Southwest 
Airlines (4), JetBlue (5), Emirates(7), Singapore Airlines 
(8), Virgin Atlantic (9) e Cathay Pacific (10).

“Este prémio é mais um reconhecimento do sucesso 
da grande aposta que a TAP tem feito na América do 
Norte”, afirma a companhia no comunicado, referindo 
que o número de destinos que serve na América do Norte 
quadruplicou face a 2015.

ALCÁCER DO SAL: 2019 foi melhor ano turístico 
de sempre 

O ano passado foi “o melhor de sempre” em termos 
turísticos no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), ao 
nível de atendimentos no Posto de Turismo, visitas 
guiadas e passeios no Galeão Pinto Luísa, indicou ontem 
(27) a Câmara.

Segundo o município, “esta é a conclusão de um 
relatório elaborado pelo Gabinete das Actividades 
Económicas e Turismo” da própria autarquia, que dá 
conta do registo de “números inéditos em todas as três 
categorias enunciadas”.

No ano passado, o Posto de Turismo foi procurado por 
5.382 turistas que pretendiam obter informações, sendo 
que, anteriormente, o número mais elevado tinha sido 
registado em 2015, com 4.735 pessoas.

A Câmara, em 2019, organizou 46 visitas guiadas, face 
às 35 promovidas no ano anterior, e 21 passeios pelo rio 
Sado no galeão do sal Pinto Luísa, com um total de 580 
pessoas a bordo.

GRÂNDOLA: Incentivadas obras com materiais 
do sobreiro e recicláveis 

A 2.ª edição do Sobr’Arte – Concurso de Obras 
Escultóricas vai decorrer em Grândola (Setúbal), em 
Março, aceitando trabalhos feitos com materiais do so-
breiro e recicláveis e da autoria de residentes ou naturais 
do concelho, divulgou segunda-feira (27) a Câmara.

Nesta edição, “Entre a Serra e o Mar” é o tema do 
concurso, que decorre no âmbito do projecto de educação 
não formal EnRaiz’Artes, promovido pelo município 
desde 2018, devendo as obras ser entregues no dia 9 de 
Março, para serem expostas de 13 a 22 desse mês na 
Casa Mostra de Produtos Endógenos.

Os trabalhos da competição, que não tem limite de 
idade, têm obrigatoriamente de ser realizados por “ar-
tistas” naturais ou que residam no concelho e utilizando 
material proveniente do sobreiro (cortiça, raiz, madeira, 
fruto ou folhas) e material reciclável.

O Município da Batalha vai apoiar cerca de 200 famílias 
com financiamento das mensalidades de creche e ajuda em 
várias despesas, num projecto de incentivo à natalidade.

Através do Programa ‘CRESCER MAIS’ - Programa 
Municipal de Educação e Desenvolvimento da Primeira 
Infância do Município da Batalha, a autarquia recebeu, até 
15 de Janeiro, cerca de duas 
centenas de candidaturas 
aos apoios previstos, res-
pectivamente, 121 candida-
turas à comparticipação da 
mensalidade da creche e 79 
candidaturas ao apoio directo 
à natalidade previsto no pro-
grama municipal, adianta uma 
nota de imprensa.

Segundo a autarquia, estas 
candidaturas representam uma 
estimativa de apoio financeiro 
para este ano de 140 mil euros (108.000 euros de mensalidades 
de creche e 32.000 euros de apoio à natalidade).

O regulamento do projecto informa que têm acesso a estes 
apoios os munícipes com residência permanente, há mais de 
um ano, na área geográfica do concelho da Batalha, assim 
como os emigrantes que regressem ao país, em que pelo 
menos um dos progenitores seja natural do Município e aí 
fixe residência.

“Com o apoio à natalidade e à educação pré-escolar, sob 
a forma de auxílio económico a que se refere o regulamento, 
pretende-se aumentar a taxa de natalidade e consequente-
mente o número de crianças a frequentar a creche”, lê-se no 
documento.

Além do apoio financeiro para creche, o Município da 

Batalha, no distrito de Leiria, disponibiliza verbas para 
alimentação e respectivos acessórios e para produtos rela-
cionados com saúde, higiene e conforto, onde se enquadram 
vacinas que não estejam contempladas no Plano Nacional 
de Vacinação.

Os munícipes que se candidataram poderão ter ainda apoios 
relativamente ao mobiliário 
do bebé, grande puericultura 
e vestuário.

“Poderão ser aceites outros 
bens/produtos não menciona-
dos na listagem [regulamento], 
desde que fique devidamente 
comprovado que se destinam 
à criança, devendo ser ade-
quados para a faixa etária do 
desenvolvimento infantil em 
que a mesma se encontra”, 
acrescenta o documento.

Citado na nota de imprensa, o Presidente da Câmara da 
Batalha, Paulo Batista Santos, considerou que “a forte adesão 
das famílias ao programa municipal de apoio à natalidade 
confirma a convicção da importância em garantir mais esta 
resposta social no concelho da Batalha, de estímulo aos 
jovens casais para que tenham a possibilidade de ter mais 
filhos e incentive a ampliação de novas respostas de creche 
no Município da Batalha”.

“No concelho da Batalha, a natalidade e a primeira infância 
terão de ser uma prioridade para a próxima década, estando 
igualmente previsto no curto prazo a construção na Batalha 
de uma creche pública de elevada qualidade, para aumentar 
a capacidade de resposta às famílias com crianças dos 0 aos 
3 anos”, adiantou ainda o autarca.

A receita da Câmara de 
Faro aumentou 4,3 milhões 
de euros no ano passado em 
relação a 2018, tendo a dívida 
sido reduzida para 17,4 mi-
lhões, o valor mais baixo dos 
últimos 15 anos, foi segunda-
feira (27) anunciado.

Numa nota enviada à 
imprensa, a Câmara de Faro 
refere que, de acordo com o 
balanço preliminar de 2019, 
obteve no ano passado uma 
receita total de 50 milhões de 
euros, dos quais cerca de 12 
milhões arrecadados através 
do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), “valor que 
registou uma muito ligeira 
descida [cerca de sete mil 

euros]” face a 2018.
De acordo com o docu-

mento, a dívida de médio e 
longo prazo “cifrou-se no ano 
passado em 17,4 milhões de 
euros, quando em 2018 era de 
20,7 milhões, tendo a dívida 
de curto prazo sido também 
reduzida em cerca de 100 mil 
euros, passando para 578.091 
euros”.

“Atendendo a que no final 
de 2014 estes encargos ascen-
diam a 44,4 milhões de euros, 
isto significa que o município 
conseguiu abater, nos últimos 
seis anos, perto de 27 milhões 
de dívida de médio e longo 
prazo – sem que isso venha 
comprometendo a capacidade 

de investimento”, refere a 
Câmara no documento.

Em 2005, a dívida total 
da Câmara de Faro ascendia 
a 84,5 milhões de euros, 
segundo o valor revelado na 
altura pelo então Presidente 
da autarquia, José Apolinário 
(PS), que sucedeu a José 
Vitorino, eleito pelo PSD.

A autarquia indicou ainda 

que a Derrama - imposto 
municipal que incide sobre o 
lucro tributável das pessoas 
colectivas - resultou numa 
receita de 2,4 milhões, menos 
cerca de 50 mil euros do que 
em relação a 2018.

Já a receita relativa ao 
Imposto Único de Circulação 
(IUC) subiu ligeiramen-
te de 2,1 milhões (2018) 
para 2,2 milhões, em 2019, 
mantendo-se em oito mi-
lhões o valor resultante do 
Imposto Municipal sobre 
Transações Onerosas de 
Imóveis (IMT).

Os dados preliminares 
apontam para uma taxa de 
execução da receita no ano 

passado, que “voltou a ser 
superior a 100%, atingindo 
os 103%, e a taxa na despesa 
a fixar-se em 83,7%”.

De acordo com o Presi-
dente da Câmara de Faro, 
Rogério Bacalhau (PSD), 
citado na nota, “estes dados 
preliminares evidenciam 
que a autarquia está no bom 
caminho”.

“O importante é man-
termos as contas sãs e uma 
gestão realista. Só assim a 
autarquia pode continuar a 
afirmar-se como um parceiro 
de negócios credível, sendo, 
ao mesmo tempo, capaz de 
operar a grande transfor-
mação que se encontra em 
curso no espaço público e 
na capacidade de tornarmos 
o concelho mais dinâmico, 
aberto, atractivo e com qua-
lidade de vida”, refere.

S e g u n d o  R o g é r i o 
Bacalhau, a estratégia “será 
a de dar seguimento à polí-
tica de rigor e transparência 
instaurada para aumentar os 
níveis de eficiência”.

SANTARÉM: Hospital com excelência clínica em 
cinco áreas 

A Entidade Reguladora da Saúde atribuiu ao Hospital 
de Santarém a excelência clínica nas áreas da Cardiologia 
(enfarte agudo do miocárdio), Cirurgia Geral (cólon), 
Ginecologia (histerectomias), Obstetrícia (partos e 
cuidados pré-natais) e Pediatria (cuidados neonatais e 
tratamento da pneumonia).

Em comunicado, a administração do Hospital Distrital 
de Santarém afirma que, no âmbito do Sistema Nacional 
de Avaliação em Saúde (SINAS), o HDS teve ainda “nota 
máxima” nas variáveis respeitantes à segurança do doente 
e focalização no utente, que visam adequar os serviços 
às necessidades e expectativas dos utentes.

“Tal como a excelência reconhecida pelo SINAS, 
também os objectivos de qualidade atingiram valores 
recorde em 2019. Com níveis habituais a rondar os 
60%, o Hospital de Santarém conseguiu 90,3% de to-
dos os objectivos de qualidade e segurança em 2019”, 
acrescenta a nota.
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Obra do hospital arranca este ano e está prevista no  
Orçamento para 2020 - Governo da Madeira

Parlamento da Madeira dá parecer 
favorável às novas normas de 
comercialização de arroz

O vice-presidente do Governo da 
Madeira, o primeiro de coligação 
PSD/CDS, assegurou quinta-feira 
(23) que a construção do novo hos-
pital da Madeira, um dos “mais 
importantes marcos da saúde na 
região nos últimos anos”, vai ter 
início este ano.

“Destacaria ainda o arranque, 
ainda este ano, do novo hospital, 
naquele que será um dos marcos mais 
importantes da saúde na região dos 
últimos anos”, disse Pedro Calado no 
discurso de encerramento do debate 
na especialidade das propostas de 
Orçamento e Plano de Investimentos 
da Madeira para 2020.

O governante acrescentou que 
a concretização deste projecto, 
orçado em 340 milhões de euros, 
“é também o corolário de um traba-
lho do Governo Regional e da sua 
persistência junto do Governo da 
República”.

“Este é um orçamento consciente e 
coerente com a realidade da Madeira 
e do Porto Santo, que está em linha 

com aquilo que o Governo Regional 
pretende para o futuro em matéria de 
desenvolvimento e sustentabilidade 
económica e social”, sublinhou.

O responsável salientou que as 
propostas que estiveram em debate 
desde a passada segunda-feira (20) na 
Assembleia Legislativa da Madeira 
preconizam o “desagravamento 
fiscal progressivo”, estimulando “a 
criação de postos de trabalho e as 
medidas de ajuda às famílias e de 
apoio social”.

Pedro Calado considerou que 
este OR/2020 de 1.743 ME “asso-
cia a aposta na área da Saúde e da 
Protecção Civil, com a promoção 
da consolidação dos processos de 
descongelamento de carreiras na 
Administração Pública”.

Adiantou que “assegura a manu-
tenção do investimento público, me-
lhorando as infraestruturas públicas 
de apoio à população” e “reforça a 
política de mobilidade social, sem 
descurar as medidas de incentivo 
ao sector primário, em especial o 

apoio às bordadeiras, aos viticulto-
res, aos agricultores e aos criadores 
de gado”.

Segundo o vice-presidente, “este 
é um orçamento de consolidação 
de políticas sociais que privilegiam 
as famílias, da estratégia de desen-
volvimento económico, das contas 
púbicas, das políticas de promoção 
e valorização dos recursos huma-
nos”.

Pedro Calado assegurou que o 
executivo madeirense “não vai alte-

rar o seu rumo de desenvolvimento”, 
razão pela qual afirmou ter apresen-
tado “um documento orientador que 
tem por objectivo reforçar e consoli-
dar a dinâmica económica, que tem 
permitido o crescimento financeiro e 
o emprego” neste arquipélago.

Pedro Calado teceu duras críticas à 
oposição, sobretudo ao PS, opinando 
que está “desacreditada” e “continua 
a marcar passo”, tentando “meter a 
cabeça na areia”, desvalorizando o 
desenvolvimento económico regista-
do na região e não “reconhecendo as 
políticas fiscais implementadas”.

“Esta é uma oposição que opta 
pelas profecias e visões da desgra-
ça, olhando de forma complexada e 
desinspirada para o futuro”, disse, 
argumentando que é “demagógica, 
populista, vazia, sem qualquer pro-
jecto credível para os madeirenses” 
e tenta “deturpar a realidade”.

Pedro Calado elogiou também 
o “esforço desenvolvido pelos 
empresários”, apontando que o 
Governo Regional “vai retomar o 

investimento público”.
Além da construção do novo 

hospital, mencionou outras infraes-
truturas que estão previstas, como a 
criação de uma unidade hospitalar 
domiciliária, creches, escolas, cen-
tros de saúde, pavilhões gimnodes-
portivos e habitação social.

Também salientou que o execu-
tivo madeirense não vai descurar 
as intervenções necessárias para 
garantir a segurança das populações, 
referindo a consolidação de escarpas 
rochosas, intervenções no litoral e 
ribeiras.

“Vamos continuar a melhorar 
as acessibilidades e infraestruturas 
rodoviárias, promovendo a efectiva 
coesão territorial entre toda a popu-
lação”, vincou.

A sessão do debate e votação 
final global do primeiro Orçamento 
e Plano para 2020 do Governo 
Regional, de coligação PS/CDS, 
não teve a presença do presidente 
do executivo, o social-democrata 
Miguel Albuquerque.

Madeira destaca rendimento de 
5ME gerado pela aquacultura e 
mantém aposta no sector

A Madeira produz actualmente 1.000 
toneladas de peixe em aquacultura marinha, 
no valor de 5 milhões de euros, e o Governo 
Regional vai “continuar a apostar” no sec-
tor, afirmou sexta-feira (24) o secretário do 
Mar e Pescas, Teófilo Cunha.

“Foram criadas cinco zonas para a 
implantação de projectos e três estão 
actualmente a funcionar”, esclareceu o 
governante, em declarações aos jornalis-
tas, à margem da reunião do Conselho do 
Governo Regional, no Funchal.

Teófilo Cunha sublinhou que o Plano  
de Ordenamento para a Aquacultura 
Marinha da Região Autónoma (POAMAR), 
aprovado na anterior legislatura (2015-
2019), vai orientar também o actual exe-
cutivo, de coligação PSD/CDS-PP, que 
“mantém a decisão de continuar a apostar” 
no sector.

As Câmaras Municipais da Ponta do Sol, 
liderada pelo PS, e da Calheta, governada 
pelo PSD, ambas na zona oeste da ilha, têm 

manifestado, contudo, reservas quando à 
instalação de jaulas para a produção de 
peixe na frente mar dos concelhos, adver-
tindo para o impacto visual e a poluição 
das águas.

Das cinco zonas criadas no âmbito do 
POAMAR, as duas ainda 
sem actividade situam-
se precisamente entre os 
municípios da Ponta do 
Sol e da Calheta, sendo 
que existe já um projecto 
aprovado para o primeiro 
concelho.

Teófilo Cunha afirmou 
que o processo foi “trans-
parente”, lembrando que 
o Plano de Ordenamento 

para a Aquacultura Marinha foi submetido a 
discussão pública antes de ser aprovado.

“A aquacultura é uma forma segura 
de produzir peixe e de proteger o meio 
marinho”, realçou, indicando que cerca de 
60% do peixe consumido ao nível mundial 
é produzido desse modo.

O governante disse ainda que Portugal 
importa anualmente 18 mil toneladas de 
peixe proveniente de aquacultura, no valor 
de 90 milhões de euros, sublinhando que 
a Madeira “não pode perder um recurso 
económico como este”.

As cinco áreas para a produção de peixe 
situam-se na costa sul da ilha, nomeada-
mente nos concelhos de Machico, Ribeira 
Brava, Ponta do Sol e Calheta.

O parlamento da Madeira 
emitiu sexta-feira (24) pare-
ceres favoráveis aos projectos 
de decreto-lei sobre as novas 
normas de comercialização 
do arroz e sobre o regime 
jurídico aplicável ao comércio 
de licenças e emissão de gases 
com efeito de estufa.

Os pareceres, solicitados 
pela Assembleia da República 
e pelo Governo da 
República,  foram 
aprovados por unani-
midade na Comissão 
P e r m a n e n t e  d e 
Recursos Naturais e 
Ambiente.

O executivo, li-
derado pelo socia-
lista António Costa, 
vai alterar as regras 
de rotulagem de ar-
roz, clarificando que 
‘basmati’, ‘jasmin’, 
risoto, ‘sushi’ e integral não 
se incluem na categoria ‘co-
mum’.

Por outro lado, o regime 
jurídico do comércio de 
licenças e emissão de gases 
com efeito de estufa resul-
ta da transposição de uma 
directiva comunitária, que 
preconiza o reforço da relação 
custo-eficácia das reduções de 
emissões e o investimento em 

tecnologias de baixo carbono 
no período 2021-2030.

A Comissão Permanente  
de Recursos Naturais e 
Ambiente aprovou, também 
por unanimidade, a subida 
a plenário da Assembleia 
Legislativa da Madeira de 
dois projectos de resolução da 
autoria do PS, o maior partido 
da oposição, com 19 deputa-

dos num total de 47.
Um dos projectos reco-

menda ao Governo Regional, 
de coligação PSD/CDS-PP, 
que declare o “Estado de 
Emergência Climática e 
Ambiental” e se comprome-
ta com “acções concretas e 
firmes” para alcançar a neu-
tralidade carbónica na Região 
Autónoma da Madeira.

O outro recomenda que o 

executivo madeirense, lide-
rado pelo social-democrata 
Miguel Albuquerque, proceda 
à celebração de contratos-pro-
grama com as autarquias não 
aderentes da empresa pública 
Águas e Resíduos da Madeira 
(ARM), no que concerne ao 
investimento na renovação e 
requalificação das redes de 
água potável.

A ARM é uma 
empresa de capitais 
exclusivamente pú-
blicos e desenvolve 
as suas actividades 
nos sectores das águas 
de abastecimento, das 
águas residuais e dos 
resíduos, em alta em 
todo o arquipélago e 
em baixa em cinco dos 
onze municípios que 
compõem a região: 
Câmara de Lobos, 

Machico, Porto Santo, Ribeira 
Brava e Santana.

Nos restantes - Funchal, 
Santa Cruz, São Vicente, 
Porto Moniz, Calheta e Ponta 
do Sol - a água é fornecida pela 
ARM às autarquias mediante 
o pagamento de taxas, ficando 
a distribuição pelos consumi-
dores e os investimentos na 
rede por conta das Câmaras 
Municipais.
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Governo dos Açores capitaliza fábrica 
de conservas Santa Catarina em 2ME

Primeiro ‘trail’ da Terceira passa 
pela única cratera vulcânica 
visitável do mundo

O Governo dos Açores anunciou sexta-fei-
ra (24) uma capitalização de dois milhões de 
euros na fábrica de conservas Santa Catarina, 
em São Jorge, empresa que já tem “resultados 
operacionais positivos”, mas cuja “solidez 
financeira” importa “consolidar”.

A operação financeira enquadra-se no 
âmbito da reestruturação do Sector Público 
Empresarial dos Açores e pretende reforçar 
a “robustez económica e financeira desta 
empresa, no contexto sócio económico da ilha 
de São Jorge e no fomento” da exportação, 
destacou o secretário regional Adjunto da 
Presidência para os Assuntos Parlamentares, 
Berto Messias.

O governante falava nas Velas, no terceiro 
e último dia de visita estatutária à ilha de 
São Jorge, e apresentava o comunicado do 
Conselho de Governo realizado na noite de 
quinta-feira.

O objectivo de privatizar a empresa 
mantém-se e “há algumas manifestações de 
interesse”, diz Berto Messias, mas por agora 
o executivo não mais adianta que nesse pro-
cesso “devem ser salvaguardados os postos 
de trabalhos” e o produto “deve continuar a 
ser laborado na ilha de São Jorge”.

A Santa Catarina é a maior entidade  
empregadora de São Jorge, com 140 funcio-
nários, na sua maioria mulheres.

Após a concretização da reestruturação 
da empresa de conservas de atum, que per-
mitiu atingir resultados operacionais posi-

tivos, “importa consolidar 
a solidez financeira desta 
unidade fabril, reforçando 
o seu capital social e asse-
gurando a consolidação da 
sua sustentabilidade”.

Em reunião realizada 
na quarta-feira com o 
Conselho de Ilha de São 
Jorge, o Vice-presidente  
do executivo açoriano, 
Sérgio Ávila, tinha defi-

nido os resultados operacionais da Santa 
Catarina como “estáveis”, acrescentando 
que a empresa, “património da região”, terá 
eventualmente de contratar mão-de-obra 
“noutras ilhas”.

“São Jorge teve uma redução dos números 
de desemprego de 60% em cinco anos, está 
agora numa situação completamente diferen-
te, inclusive com falta de mão-de-obra em 
muitos sectores”, vincou o governante.

O Governo dos Açores aprovou também, 
no que refere a São Jorge, o avançar dos 
procedimentos necessários, através da Portos 
dos Açores, para o lançamento da emprei-
tada de dragagem dos Portos das Velas e da 
Calheta, “logo após a conclusão do respectivo 
projecto, que está em execução”.

Ficou também definido realizar em 2020 
o exercício TOURO, do Serviço Regional de 
Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, na 
ilha de São Jorge, no mês de Junho.

A ilha Terceira terá em 28 
de Março a sua primeira prova 
de ‘trail run’ da ilha, que irá 
passar pelo Algar do Carvão, 
a “única cratera visitável pelo 
ser humano”, sublinhou sexta-
feira (24) a organização.

Em declarações à agência 
Lusa, o director técnico do 
Azores Bravos Trail, Ricardo 
Matias, descreveu o percurso 
como um “misto de vários pi-
sos e de várias experiências”, 
com passagens por “matas 
densas”, por “paisagens fas-
cinantes” e pela “orla costeira 
da Serreta”.

Para o organizador, a pas-
sagem pela “única cratera 
vulcânica visitável” do mundo 
é a “cereja no topo do bolo” no 
percurso da competição.

“A cereja no topo do bolo 
foi quando conseguimos 
estabelecer parceria com a 
associação dos montanheiros 
para que a prova dos 55 quiló-
metros pudesse entrar na única 
cratera vulcânica visitável 
pelo ser humano: o Algar do 
Carvão”, afirmou.

O Azores Bravos Trail é 
composto por duas provas, 
uma de 55 e outra de 30 qui-
lómetros, ambas a realizar a 
28 de Março, passando por 
percursos que até para os 
locais “serão uma novidade” 
porque “não fazem parte de 
trilhos marcados”.

No dia antes da competição, 
a 27, existirá uma recepção aos 
atletas e no dia 29 irá decorrer 
uma “caminhada de recupe-
ração” pelo centro histórico 

de Angra do Heroísmo, com 
visitas aos “edifícios mais 
emblemáticos” da cidade.

“Lançamos a primeira edi-
ção do Azores Bravos Trail, 
como forma de iniciar a prática 
do trail na ilha Terceira e, em 

simultâneo, promover a ilha, 
as paisagens, os nossos produ-
tos e promover o que temos de 
melhor para oferecer a quem 
nos visita”, assinala.

O evento vai colmatar uma 
“forte lacuna”, uma vez que a 
Terceira era a “única ilha dos 
Açores” onde “não ocorreu 
nenhum evento de ‘trail’ com 
dimensão”, aponta Ricardo 
Matias.

“Existia essa forte lacuna 
aqui na ilha. Nunca houve 
uma entidade que tomasse as 
rédeas deste processo e como 
tal a Associação de Atletismo 
associou-se aos municípios 
para unir esforços e trabalhar-
mos todos em simultâneo para 
que a prova pudesse ocorrer”, 
destaca.

Segundo o organizador, 
esta primeira edição está a 
ser “trabalhada” a pensar em 

futuras edições.
“Estamos preocupados em 

ter uma boa participação e 
uma excelente organização 
para que, no futuro, possamos 
colher frutos ainda maiores”, 
assinala.

Neste momento, a mais de 
dois meses da realização do 
evento, já há 150 inscritos, 
mas a organização diz estar 
preparada para receber 500 
participantes, até porque 
as inscrições estão abertas, 
podendo ser efectuadas na 
página da internet da prova.

A organização do Azores 
Bravos Trail é da responsa-
bilidade da Associação de 
Atletismo da ilha Terceira e 
conta com o apoio dos muni-
cípios de Angra do Heroísmo 
e Praia da Vitória.

O ‘trail running’ é uma 
modalidade desportiva de 
corrida pedestre em diferentes 
ambientes da natureza (como 
a serra e a montanha, por 
exemplo), onde o percurso 
pavimento ou alcatroado não 
deve exceder os 10% do cir-
cuito total.

Governo dos Açores abre candidaturas para apoios 
na área do Artesanato no valor de 270 mil euros

O Governo dos Açores, 
através da Vice-Presidência, 
vai  abr i r,  entre  17 de 
Fevereiro e 31 de Março, 
o período de candidaturas 
ao Sistema de Incentivos 
ao Desenvolvimento do 
Artesanato  dos  Açores 
(SIDART) para este ano.

As candidaturas devem 
ser efectuadas exclusiva-
mente online, no sítio do 
Centro Regional de Apoio 
ao Artesanato (CRAA), no 
endereço electrónico www.
artesanato.azores.gov.pt.

Um despacho segunda-
feira (27) publicado em  
Jornal Oficial determina o 
montante de 270 mil euros 
como dotação orçamental 
para os projectos a aprovar, 
em áreas que vão desde a 
formação até ao investimen-
to nas Unidades Produtivas 
Artesanais, podendo candida-
tar-se artesãos em nome indi-
vidual, pessoas colectivas sob 
qualquer forma ou designação 
e associações de artesãos, des-
de que estejam devidamente 
licenciados e possuam ‘carta 
de artesão’.

Os apoios variam entre 
um mínimo de 200 euros e 
um máximo de 20 mil euros, 
não reembolsáveis, até ao 
limite de 50 por cento das 
despesas elegíveis, no caso 

de candidaturas das ilhas de S. 
Miguel e da Terceira, e de 60 
por cento nas restantes ilhas 
do arquipélago.

GaCS/CRAA

Observatório de Turismo dos 
Açores integra rede mundial dos 
observatórios de turismo sustentável

O Governo dos Açores, através da 
Secretaria Regional da Energia, Ambiente 
e Turismo, destacou a admissão do 
Observatório de Turismo dos Açores (OTA) 
à rede INSTO – Internacional Network 
of Sustainable Tourism Observatories, 
da Organização Mundial de Turismo das 
Nações Unidas.

Para o Executivo regional, este é mais um 
passo de valorização dos Açores enquanto 
Destino Turístico Sustentável, certificação 
recebida no final de 2019, fazendo do 
arquipélago o único com esta distinção a 
nível mundial, bem como a única região 
de Portugal.

Apesar de os Açores já serem certificados 
como Destino Turístico Sustentável, este é 
um trabalho que não se esgota com a certi-
ficação e que tem de ser contínuo.

Uma das premissas centrais é que só 
se consegue gerir bem o que se consegue 
medir, pelo que a informação estatística, o 
seu acesso facilitado e o debate em torno 
da evolução dos dados, assumem uma 
grande relevância para a tomada de decisão 

e melhoria contínua, enquanto base para o 
continuado sucesso do destino.

A integração do OTA nesta rede inter-
nacional permite continuar a promover a 
análise, a divulgação e o acompanhamento 
da evolução da actividade turística, de modo 
a contribuir para o desenvolvimento de 
um turismo sustentável nos Açores, neste 
caso, com um âmbito de actuação muito 
mais alargado.

O certificado de admissão do OTA 
à INSTO - Internacional Network of 
Sustainable Tourism Observatories foi en-
tregue pelo Secretário-Geral da Organização 
Mundial de Turismo, na FITUR – Feira de 
Turismo de Madrid.

A INSTO foi criada em 2004 com o 
principal objectivo de apoiar a melhoria 
contínua da sustentabilidade e a resiliência 
no sector de turismo, através da monitori-
zação sistemática, oportuna e regular do 
desempenho e do impacto do turismo.

Esta rede mundial possibilita também o 
estabelecimento de ligações importantes 
entre destinos turísticos, potenciando o 
conhecimento partilhado e um melhor en-
tendimento sobre a utilização de recursos 
e a gestão responsável do turismo.

Através da aplicação sistemática de 
técnicas de monitorização, avaliação e 
gestão de informação, esta rede fornece as 
principais ferramentas para fortalecer as 
capacidades institucionais, para apoiar na 
formulação e implementação de políticas, 
estratégias, planos e gestão sustentável do 
turismo.

GaCS/SREAT



 | 28 de Janeiro de 2020
QUALIDADE                   SEM IGUAL

Ao contrário do que se possa pensar, não 
tenho muitos amigos. Também não são muitos 
os conhecidos.

Como a maioria dos idosos, vivo em silêncio 
e solidão; e em solidão e silêncio decorrem 
as minhas horas.

Verdade é que todos os dias vou tomar o 
cafezinho, acompanhado de minha mulher, na 
cafetaria da nossa avenida; e passeio, quase 
diariamente, pela baixa, observando tudo: 
casas, montras, viaturas, pessoas…

Possuo, todavia, nas minhas estantes, 
punhado de bons amigos mudos, prontos a 
revelar-me novos horizontes.

Passo horas esquecidas a lê-los, a dialogar, 
a reflectir e a anotar os pareceres que me 
transmitem. São ilustres amigos, escolhidos 

na floresta dos livros: famosos cientistas, 
sociólogos, historiadores, evangelistas, filó-
sofos, psicólogos, escritores e poetas, que me 
abrem janelas ao pensamento, que só por si 
não podia alcançar.

São companheiros fiéis, de infinita pa-
ciência. Ensinam-me, como professores, 
alimentando-me espiritualmente; tão bondosos 
são que admitem discórdia, sem enfado, por 

duvidar da sapiência.
Em companhia de tão ilustres, dia e noite, 

vou-me enriquecendo em conhecimento, for-
necendo elementos para me exprimir melhor 
e com mais clareza.

Por vezes, sentado comodamente na banca 
de trabalho, delicio-me com a prosa saborosa 
e vernácula de clássicos; ou, embebido nos 
fabulosos enredos de novelas, vivo outras 
vidas e outros mundos.

Outras ocasiões, fico em silêncio, reflectin-
do e divagando num proveitoso monologar, 
chegando a pensar se sou eu ou eles que falam 
por mim.

Não há, para mim, nada que se compare ao 
prazer da leitura. O livro dá-nos o que o cinema 
e TV não nos dão. O romancista sugere, per-

mitindo ao leitor fantasiar 
o cenário, a luz, a beleza 
da paisagem, a cor…

No cinema, a partici-
pação do espectador é 
passiva. O prato é servido 
pronto. Não há imaginação!

Criar, fantasiar, adivinhar a fisionomia 
das personagens, as reacções, os sentimentos 
dos que se encontram encerrados no livro, 
concede-nos liberdade e encanto.

Como disse, não tenho muitos amigos, 
mas, nas minhas estantes, encontro uma 
imensidade de intelectuais que me permitem 
horas de prazer, revelando-me conhecimentos 
e experiências de vida.

A todos estou grato; a todos sou devedor.
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OpiniãO

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de PortugalO prazer da leitura

Como disse, não tenho muitos 
amigos, mas, nas minhas estantes, 

encontro uma imensidade de in-
telectuais que me permitem horas 
de prazer, revelando-me conheci-

mentos e experiências de vida.

Vemos nos filmes de Hollywood os militares 
utilizarem o acrónimo “intel” para designar 
os seus departamentos de inteligência e as 
informações que produzem, em geral para 
as suas acções militares. A intel provém de 
espionagem, estudos, equipamentos de vigi-
lância, etc.

O governo federal tem muitos militares, ou 
como classificou o ex-director do INPE: da 
mesma forma que o PT aparelhou o Estado 
com os seus militantes, o presidente Bolsonaro 
aparelha com os seus militares, como na pasta 
da Ciência e Tecnologia.

Com tantos assessores militares do alto 
escalão, seria de esperar que cada “intel” que 
o presidente utiliza para expressar as suas 
teorias de conspiração correspondesse com 
alguma verdade e jamais com blefe ou “fake 
news”.

Ao acusar o cientista Ricardo Galvão a man-
do de alguma ONG internacional, esperava-se 
alguma prova ou evidência. O mesmo, quando 
acusou os cientistas do INPE de estar a serviço 

de interesses escusos. Ou ainda, quando acusa 
os integrantes das ONG ambientais de atearem 
fogo na floresta que eles defendem com risco 
da própria vida. A pior “intel” foi desconhecer 
que o INPE é a instituição que mais entende de 
desmatamento (desflorestação) no mundo.

A Folha de São Paulo fez um levantamento 
junto ao IPEA, Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada, e constatou que das 820.455 ONG no 
país, apenas 8% delas estão na região Norte e 
12,9% na chamada Amazónia Legal, que inclui 
o Maranhão e o Mato Grosso. No Nordeste, 
são 205.182 organizações. Ou seja, mais que o 

dobro de ONG actuam no nordeste brasileiro. 
Eita inteligência militar...

E a maioria das ONG nada tem a ver com 
o meio-ambiente. Eita inteligência militar... É 
muito claro que precisamos das ONG ambien-
tais que, ao contrário das péssimas “intel”, tem 
muita gente no mundo que ama o Brasil, ama 
a Floresta, tem grande conhecimento e dedica 
a sua vida a esta Pátria ingrata.

Aos mal informados vai uma intel impor-
tante e real: a agricultura do Brasil precisa 
da Floresta Amazónica e dos seus rios aéreos 
e também da ajuda financeira dos cidadãos 
do mundo que queiram doar, pois o nosso 
Estado está falido. Para confirmar, o Fundo 
da Amazónia é o exemplo mais bem sucedido 
e já arrecadou 1,8 mil milhões de reais para 
projectos no bioma, doado na sua maioria pela 
Alemanha e Noruega. Dispensar esse recurso 
por capricho é estupidez!

O pesquisador Carlos Nobre – aposentado 
que não pára de trabalhar pelo país, ao contrá-
rio dos muitos militares que se aposentaram 

(ou reformaram) e agora 
geram intel inútil – afirma 
que a riqueza é a biodi-
versidade e cita o açaí 
que precisou ir ao Vale do 
Silício da Califórnia para 
virar quarenta produtos, uma vergonha para 
os nossos empreendedores.

A região amazónica necessita de muitos 
recursos e de uma política forte que estimule e 
envolva muitas ONG, como a Projecto Saúde e 
Alegria que criou o projecto de barco-hospital 
para atender as comunidades mais remotas 
da Amazónia. E não se pode esquecer de for-
talecer as pesquisas feitas por órgãos como 
o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazónia que desde 1952 vem acumulando 
conhecimentos da Floresta. 

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

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do BrasilContrariando a intel das ONG

A região amazónica necessita de 
muitos recursos e de uma política 

forte que estimule e envolva  
muitas ONG, como a Projecto 

Saúde e Alegria que criou o 
projecto de barco-hospital para 

atender as comunidades mais 
remotas da Amazónia.

Tem vindo a decorrer, já há uns dias, o mais 
recente folhetim da sociedade portuguesa, 
desta vez ao redor de Isabel dos Santos, tudo 
na peugada dos documentos vindos à luz do 
dia, parte do tal Consórcio Internacional de 
Jornalistas de Investigação. Um mecanismo 
já testado, mas de resultados quase nulos. 
Mormente em Portugal. Neste momento, 
porém, com tão pouco tempo passado sobre 
o início deste mais recente folhetim, tudo faz 
já crer que o mesmo chegou ao seu fim.

Em primeiro lugar, é altamente provável 
que o Sistema de Justiça de Angola se fique 
a anos-luz do que por cá se passou com José 
Sócrates. O mais certo é que por ali se venha 
a parir um rato. De resto, o tal caso ao redor 
de Manuel Vicente não anda um milímetro, 
nem a nossa grande comunicação social com 
isso se preocupa. Silêncio sepulcral.

Em segundo lugar, é também verdadeira-
mente horripilante a falta de vergonha e de 
honorabilidade dos mil e um que por aqui 

traziam nos píncaros a Princesa de África, 
com a grande comunicação social a fazer 
dela um verdadeiro ídolo. Muitos políticos 
estrangeiros de nomeada viviam a parsecs do 
modo como era tratada Isabel dos Santos. Num 
ápice, chegados os resultados do tal consórcio 
de jornalistas, tudo virou do avesso. Agora, já 
ninguém quer nada com Isabel do Santos. A 
dita democracia da nossa III República.

Em terceiro lugar, o Governo diz nada ter 
que ver com o caso, pelo que deixa o mesmo 
ao cuidado do Banco de Portugal e da CMVM, 
porventura também do Ministério Público.

E quarto lugar, o académico Fernando 

Alexandre, no programa “Tudo é Economia” 
do dia 20 de Janeiro, foi muito claro ao re-
ferir que nos países distantes do mínimo do 
estado de direito o dinheiro é destes sacado 
às pasadas, sendo levado para os estados 
desenvolvidos do Ocidente. E estes, de um 
modo muito geral, recebem-no com toda a 
naturalidade: não viram nada, não ouviram 
nada, não sabiam de nada, aceitavam tudo 
naturalmente. Precisamente o que tantas vezes 
tenho dito nos meus escritos: o Ocidente é que 
fomenta a corrupção e a delapidação dos bens 
dos Estados do Terceiro Mundo.

Em quinto lugar, o acompanhamento global 
do que se disse e escreveu através da grande 
comunicação social permite já perceber que, 
com elevada probabilidade, tudo isto terminará 
como os anteriores casos desencadeados pelo 
tal consórcio de jornalistas: nada, ou, vá lá, 
quase nada. E teria sempre de ser assim, por-
que todo o sistema global do neoliberalismo 
de hoje, para mais globalizado, tem necessa-

riamente de assentar em 
esquemas de duvidosa 
moralidade, legitimidade 
e legalidade. A máquina 
suporta-se nestas reali-
dades. E é por isso que a 
democracia tem vindo a perder crescentemente 
o seu interesse e valor.

E, em sexto lugar, uma marca omnipresente 
no seio da sociedade portuguesa: nos cafés, 
mormente com grupos de pessoas, mesmo 
olhando as parangonas dos jornais entretanto 
já adquiridos, ninguém diz nada sobre o caso. 
E muito menos falar de gente portuguesa do 
poder, aqui num sentido global. Quarenta e 
seis anos depois de Abril, o calado continua a 
ser o melhor. Até a generalidade dos partidos 
políticos se fechou em copas, com a honrosa 
excepção do Bloco de Esquerda...

Termino, pois, com esta minha conclusão: 
este caso, envolvendo Isabel dos Santos, de-
verá já ter morrido. Veremos.

Deverá ter terminado o folhetim
Todo o sistema global do neo-
liberalismo de hoje, para mais 

globalizado, tem necessariamen-
te de assentar em esquemas de 

duvidosa moralidade, legitimida-
de e legalidade.

Por Hélio Bernardo Lopes
Correspondente de Portugal
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saúde e ciência

Viseu Dão Lafões quer discutir Centro 
Hospitalar com a ministra da Saúde

Vírus – perguntas e respostas:

Tudo o que falta saber sobre o novo coronavírus
O novo coronavírus que causa pneumonias e tem origem 

na China já infectou mais de 2.700 pessoas, mas o que se 
desconhece sobre o vírus é ainda muito mais do que aquilo 
que já se sabe.

Por saber está ainda a origem exacta do vírus, qual o hos-
pedeiro (animal) e se houve ou não um hospedeiro intermedi-
ário. Também não é ainda clara a forma de transmissão entre 
humanos, o período exacto em que essa transmissão se dá e 
a taxa de ataque do vírus. Ou seja, conhecer a epidemiologia 
da nova infeção - Quem, Como e Quando?

Eis algumas questões sobre o vírus para as quais ainda não 
há resposta:

Qual a verdadeira taxa de ataque?
Apesar de diariamente crescer o número de infectados, ainda 

não se sabe verdadeiramente qual o alcance do vírus.
Quais as pessoas mais afectadas?
Desconhece-se se o vírus afecta igualmente todo o tipo 

de pessoas, desde adultos ou crianças, doentes ou saudáveis, 
como sublinhou à agência Lusa o pneumologista Filipe Froes, 
nomeado representante da Ordem dos Médicos para as questões 
ligadas ao novo coronavírus (2019-nCoV).

As autoridades internacionais ainda não sabem também 
quem é que tem as formas mais graves da doença e quais as 
características dos mortos por este novo vírus.

O pneumologista Filipe Froes recorda que fora da China 
ainda não ocorreu nenhuma situação grave, apesar de todos 
os casos da doença serem importados.

O vírus afecta crianças? E qual a sua expressão em idade 
pediátrica?

Há relato de um caso de um bebé de nove meses infectado 
por um dos pais, mas não se sabe ainda se o vírus tem afectado 
crianças do mesmo modo que afecta adultos.

Qual o período de transmissão?
O pneumologista Filipe Froes lembra que as autoridades 

chinesas alertaram que pode haver transmissão entre pessoas 
antes mesmo do início dos sintomas. Não se sabe se é uma 

excepção ou uma regra e quanto tempo antes de os sintomas se 
manifestarem pode a doença ser contagiosa. Também se ignora 
se, à semelhança do que aconteceu com o SARS (sigla inglesa 
para Síndrome Respiratória Aguda Grave), se há doentes com 
maior capacidade de contágio do que outros.

É igualmente desconhecido qual o maior período de trans-
missão e até quando ocorre.

Que tratamentos existem?
Actualmente, os doentes estão a ser tratados com medidas 

de suporte, que apenas tratam os sintomas da doença, como 
febre ou dificuldade respiratória. Não há ainda um medicamento 
específico para este novo coronavírus.

Filipe Froes indica que haverá tratamentos experimentais 
em curso, mas ainda se desconhece qual a sua eficácia.

Segundo o especialista, estará já em desenvolvimento uma 
vacina, muito com base no trabalho que tinha sido feito para a 
pneumonia atípica de 2002/2003 - SARS. É ainda necessário 
aguardar por ensaios sobre a efectividade e segurança.

Qual a origem exacta do vírus?
Os primeiros casos do novo coronavírus em humanos 

estavam ligados a um mercado de pescado e carne na cidade 
chinesa de Wuhan. Contudo, não se sabe qual o animal que 
transmitiu o vírus ao primeiro doente infectado, nem se houve 

um animal que seja o hospedeiro originário e outro o hospe-
deiro intermédio.

O que se sabe então sobre o novo coronavírus?
Os coronavírus são uma larga família de vírus que vivem 

noutros animais (por exemplo, aves, morcegos, pequenos ma-
míferos) e que no ser humano normalmente causam doenças 
respiratórias, desde uma comum constipação até a casos mais 
graves, como pneumonias. Podem transmitir-se entre animais 
e pessoas. A maioria das estirpes de coronavírus circulam 
entre animais e não chegam sequer a infectar seres humanos. 
Aliás, até agora, apenas seis estirpes de coronavírus entre os 
milhares existentes é que passaram a barreira das espécies e 
atingiram pessoas.

O novo coronavírus é da mesma família do vírus da 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (2002-2003) e da Síndrome 
Respiratória do Médio Oriente (2012).

Estes dois tipos de coronavírus são até agora os que tiveram 
capacidade de atravessar a barreira das espécies e de se transmitir 
a humanos e que apresentam quadros de alguma gravidade, 
explicou à agência Lusa o pneumologista Filipe Froes.

Os primeiros casos de 2019-nCoV apareceram em meados 
de Dezembro na cidade chinesa de Whuan, quando começa-
ram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral. 
Percebeu-se que todas as pessoas trabalhavam ou visitavam 
com frequência o mercado de marisco e carnes de Huanan, 
nessa mesma cidade. Ainda se desconhece a origem exacta da 
infecção, mas terão sido animais infectados, que são comer-
cializados vivos, a transmiti-la aos seres humanos.

Estes vírus transmitem-se geralmente pela via respiratória 
e afectam sobretudo o trato respiratório, especialmente os 
pulmões nas formas graves.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que 
uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades 
respiratórias. Nos casos confirmados inicialmente, 90% apre-
sentaram febre, 80% tosse seca, 20% falta de ar e só cerca de 
15% apresentaram dificuldade.

Estratégias de prevenção do 
suicidio têm de ser sempre 
actualizadas - Psicólogo GNR

O chefe do Centro de Psicologia e Intervenção Social 
da GNR defendeu sexta-feira (24), em Lisboa, uma actua-
lização constante das estratégias de prevenção de suicídio 
nas forças de segurança, face à evolução das realidades 
com que são confrontados.

“Estes programas na área da prevenção do suicídio 
estão sempre inacabados, mesmo quando se atinge uma 
taxa zero”, disse à agência Lusa o tenente-coronel e psi-
cólogo António Martinho, no final de uma intervenção 
na conferência “Forças de Segurança – Do Burnout ao 
Suicídio”, promovido pela Associação dos Profissionais 
da Guarda (APG).

De acordo com o mesmo responsável, as estratégias 
adoptadas recentemente já deram resultados, não se tendo 
verificado qualquer caso em 2018 na GNR, o que não 
acontecia há 23 anos: “É isso que nos incentiva e nos faz 
acreditar que é possível o zero”.

No ano passado, porém, houve dois suicídios. “São 
duas situações particulares em que não estando de serviço, 
têm acesso à arma de fogo, o que nos obriga também, do 
ponto de vista da acção do comando, a haver um maior 
controlo no acesso a armas de fogo por parte de quem não 
está efectivamente a desempenhar funções de serviço”, 
defendeu.

Questionado sobre a resposta da tutela, o oficial respon-
deu que têm sido adoptadas várias medidas para prevenir 
“o flagelo”, entre palestras ao nível das subunidades e uma 
“reavaliação psicológica de todo o efectivo”, no sentido 
de tentar detectar factores de riscos, por forma a fazer 
um encaminhamento para tratamento.

Segundo a mesma fonte, há “uma preocupação de 
intervenção na crise psicológica”, nomeadamente nas 
crises suicidárias, tendo sido disponibilizada uma linha 
telefónica de apoio 24 horas por dia (800 962 000).

Para o psicólogo, é “primordial” falar do tema sem 
tabus.

“Costumamos dizer que na sociedade ocidental há 
dois grandes tabus: a morte e o sexo. Parece que nin-
guém morre e ninguém tem sexo! Com o suicídio, o tabu 
agrava-se”, afirmou durante a intervenção na conferência, 
perante uma plateia de militares, psicólogos e dirigentes 
associativos.

A  C o m u n i d a d e 
Intermunicipal (CIM) Viseu 
Dão Lafões anunciou sexta-
feira (24) que pediu uma reu-
nião de trabalho à ministra da 
Saúde para discutir as obras 
de requalificação do serviço 
de Urgência e a criação do 
Centro Oncológico do Centro 
Hospitalar Tondela Viseu 
(CHTV).

Em comunicado, a CIM 
refere que, “não obstante o 
lançamento da repetição do 
concurso público para a am-
pliação do serviço de urgência 
do CHTV”, lamenta “todo o 
atraso e todos os episódios 
que se registaram nos últimos 
quatro anos”.

Isto porque, acrescenta, 

“já em Agosto de 2015, a 
CIM Viseu Dão Lafões e os 
seus autarcas tiveram a op-
ção política de mapear este 
investimento no Programa 
Operacional Centro”.

A CIM recorda que, estan-
do o financiamento comuni-
tário assegurado, “o Governo 
apenas teria de suportar a 
componente nacional, pou-
co mais de um milhão de 
euros, numa obra que seria 
plurianual”.

Por isso, considera “in-
compreensível que, tendo 
sido a mesma concursada, 
não se tenha iniciado a 
construção, por imposição 
de cativações orçamentais, 
sendo que todo este atraso 

teve consequências graves no 
acesso à saúde e na qualidade 
dos serviços” prestados às 
populações.

No que respeita ao Centro 
Oncológico, a CIM quer sa-
ber “qual a evolução desse 
projecto anunciado, aferir se 
já foi validado o projecto do 
conselho de administração do 
CHTV (que há um ano ainda 
não existia), qual o modelo 
funcional de afiliação, ou 
de agregação, e, não menos 
importante, se já está asse-
gurado financiamento para a 
sua concretização”.

“Só assim poderemos 
saber qual o calendário real 
e se tal ocorrerá nesta legis-
latura”, sublinha.

O novo concurso público 
para as obras de alargamento 
e remodelação das instalações 
da Urgência Polivalente do 
Hospital S. Teotónio, de 
Viseu, que representa um 
investimento de 6.460.627 
euros, foi na quinta-feira 
publicado em Diário da 
República.

“A intervenção tem um 
prazo de execução de 400 
dias, prevendo-se o arranque 
da obra no mais curto prazo 
possível a partir da consigna-
ção da empreitada, cumpridos 
que estejam todos os prazos e 
procedimentos legais, desig-
nadamente o visto prévio do 
Tribunal de Contas”, refere 
um comunicado do CHTV.
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Venezuela: Governo português preocupado com emigrantes idosos carenciados

Portugal leva número recorde de empresas à maior 
feira de moda desportiva em Munique

Associação lança digressão em França para mostrar ensino superior português
A associação de jovens lusodescendentes em França 

iniciou segunda-feira (27) uma viagem por Bordéus, Lyon 
e Paris para dar a conhecer a quota de entrada no ensino 
superior reservada aos estudantes com origens portuguesas, 
mas também para mostrar oportunidades para quem queria 
descobrir Portugal.

“O factor mais importante para a realização deste ‘roadshow’ 
tem a ver com o contingente de 7% de vagas que existe em 
Portugal na primeira fase de acesso ao ensino superior que 
estão reservadas para lusodescendentes e essa quota nunca 
é preenchida”, explicou Luciana Gouveia, delegada geral da 
Cap Magellan, em declarações à Agência Lusa.

Esta não é a primeira vez que esta associação voltada 
para os jovens de origem portuguesa em França participa em 
salões de estudantes, mas é a primeira vez que organiza uma 
digressão concertada.

A acção LusoSup passou pela universidade Sciences Po 
em Bordéus (27 de Janeiro), e vai passar pela Lumiére Lyon 
II em Lyon (29 de Janeiro) e Paris, no Salão de Estudantes 
que se realiza todos os anos em Porte de Versailles (entre 31 
de Janeiro e 2 de Fevereiro).

A principal motivação para a associação, que mantém 
contacto constante com jovens lusodescendentes um pouco 

por toda a França e tenta criar uma rede entre eles, é o des-
conhecimento sobre este mecanismo aberto a todos os jovens 
de origem portuguesa.

“Os lusodescendentes não conhecem a oportunidade das 
vagas que existe para eles em Portugal. Essa foi a nossa cons-
tatação inicial, a quota não é conhecida. Se fosse, com 1,5 
milhões de lusodescendentes em França, as vagas estariam 
quase todas preenchidas”, assegura Luciana Gouveia.

Mas a divulgação não vai parar por aí. Com Portugal cada 
vez mais na moda em França, esta passagem pelas diferentes 
cidades vai servir para abrir os horizontes a todos os estu-

dantes.
“Nas universidades onda vamos estar, obviamente não 

vamos falar só da quota. Há um interesse de informar os jo-
vens que são lusodescendentes, que são lusófonos ou querem 
descobrir Portugal”, afirmou a delegada-geral, referindo que 
o país já é conhecido pelo acolhimento Erasmus.

E argumentos para quem é de origem portuguesa ou não, 
não faltam.

“Há muitas vantagens. Desde logo, uma coisa anedótica, há 
bom tempo! Depois, é verdade que as propinas em Portugal 
são mais caras que em França [onde não existem], agora um 
estudante que tenha de se deslocar para fora da casa dos pais 
em França para estudar, aí não há comparação e qualquer sítio 
em Portugal fica mais barato”, indicou.

Esta acção vai também envolver a divulgação das diversas 
instituições de ensino superior em Portugal, espalhadas por 
todo o território, especialmente as universidades do interior 
que dão cartas em sectores como a ciência e inovação e podem 
não ser tão conhecidas dos mais jovens.

Esta digressão é apoiada pela Direcção Geral do Ensino 
Superior português e a Cap Magellan quer agora expandir 
esta iniciativa, alargando-a sobretudo aos liceus nas regiões 
onde a comunidade portuguesa é mais numerosa.

Síria: Freira portuguesa alerta 
para degradação da situação 
económica no país

A religiosa portuguesa Maria Lúcia Ferreira, da 
Congregação das Monjas de Unidade de Antioquia, 
alertou quinta-feira (23) 
que a “situação económica 
na Síria está a agravar-se”, 
colocando em causa os 
próprios projectos de ajuda 
humanitária da comunidade 
religiosa.

Numa mensagem divul-
gada pela Fundação AIS 
(Ajuda à Igreja que Sofre), a 
freira portuguesa, conheci-
da como Irmã Myri, diz que 
“as coisas estão a piorar bastante”, aponta a crise que no 
Líbano como uma das causas para a situação.

Segundo o seu relato, as populações estão confrontadas 
com diversos tipos de racionamento.

“Por exemplo, o gás é por senhas e para cada família 
há [só] uma bilha por mês”, explica a freira, acrescen-
tando que a situação é tão grave que “quase não se pode 
comprar comida”.

A religiosa, que vive num mosteiro em Qara, lembra 
que era “através do Líbano, dos bancos do Líbano, que 
chegava muito financiamento” à Síria, o que “agora é 
impossível”, e que o desemprego e o elevado custo de 
vida, aliados à falta de muitos bens de primeira neces-
sidade, têm transformado o dia-a-dia dos sírios “num 
verdadeiro tormento”.

O conflito na Síria, desencadeado em Março de 2011 
com a repressão de manifestações pró-democracia por 
Damasco, provocou mais de 380.000 mortos e milhões 
de deslocados e refugiados.

Por Felipe Gouveia, 
Agência Lusa

O Governo português mostrou-se domingo (26) preocu-
pado com a situação dos emigrantes idosos que residem na 
Venezuela e anunciou que vai aumentar de 30 para 45 euros 
o valor mínimo a atribuir aos casos mais carenciados.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao mercado 
de Chacao, no leste de Caracas, a secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, explicou que, além 
do aumento, o seu objectivo é ouvir as queixas dos portugue-
ses no país e estudar o reforço dos apoios aos que “estão em 
situação de vulnerabilidade”.

“Tive oportunidade de falar com as pessoas que traba-
lham com essa área nos consulados. Combinámos fazer um 
memorando sobre o que é que é preciso mudar, melhorar e 
acelerar, porque também há aqui um problema de alguma 
demora [na análise dos processos] que queremos diminuir”, 
disse Berta Nunes.

A crise económica e social do país onde vivem cerca de 
300 mil portugueses e lusodescendentes tem-se agravado 
nos últimos anos e “há portugueses em situações difíceis”, 
admitiu a secretária de Estado, prometendo que o executivo 
“está disponível para aperfeiçoar e alargar o apoio que tem 
vindo a dar às associações e à comunidade em geral”.

Já foi feita uma “alteração aos valores do Apoio Social ao 
Idoso Carenciado (ASIC), de forma a abranger mais pessoas”, 
que tinha o valor mínimo de 30 euros e estava congelado desde 
2008, explicou a governante.

O “valor mínimo passou para 45 euros” e o processo 
“está neste momento na Secretaria de Estado da Segurança 
Social, uma vez que o regulamento é gerido de uma forma 
bipartida entre a Direcção Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas”.

“Provavelmente vai ser preciso um pouco mais do que 
essa alteração que está agora na sua aprovação final”, acres-
centou.

Na visita ao mercado, Berta Nunes salientou a presença 
de muitos portugueses no local e destacou o peso social dos 
emigrantes no tecido económico da Venezuela.

“Os portugueses que estão aqui em Caracas, na Venezuela, 
querem cá ficar e foi-me dito isso mesmo agora nesta visita 
e querem contribuir para o desenvolvimento do país. São 
uma comunidade que sempre contribuiu e quer continuar a 
contribuir, e que espera ter condições para poder continuar a 
trabalhar”, disse Berta Nunes.

No seu entender “é uma mensagem importante” que lhe “foi 
já veiculada desde que chegou” à Venezuela, no sábado.

“Muitos portugueses tiveram de sair, pela situação de 
crise, da Venezuela, e nós faremos tudo para os acolher da 

melhor maneira possível, mas 
também quero aqui deixar uma 
mensagem de que vamos con-
tinuar a acompanhar a nossa 
comunidade da Venezuela”, 
disse.

A secretária de Estado fri-
sou ainda que irá à Venezuela 
“as vezes que forem necessá-
rias”, porque se trata de “uma 
comunidade empreendedora 
que quer cá ficar, que tem aqui 
as suas raízes” e o Governo de 
Lisboa espera que “a situação 
evolua de uma forma favorá-
vel para que possam continuar 
a contribuir para o país”.

Quanto aos apoios a quem 

regressou a Portugal, em par-
ticular à Madeira, Berta Nunes 
disse que tenciona estudar a 
situação.

“Já tive a oportunidade 
de dizer que gostaria de, 
em breve, ir à Madeira e 
aperceber-me melhor de toda 
a situação”, disse.

A secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
Berta Nunes, iniciou, sábado à 
noite, uma visita de cinco dias 
à Venezuela, para contacto 
com as autoridades locais e 
portugueses nas localidades de 
Caracas, Los Teques, Maracay 
e Valência.

Mais de quarenta empresas portuguesas, um número re-
corde, participam desde domingo na maior feira de desporto 
do mundo, a ISPO de Munique, com mais de duas dezenas 
de inovações premiadas.

“Temos sempre crescido”, garante à agência Lusa Manuel 
Serrão, administrador da Associação Selectiva Moda. No total, 
são 2.800 expositores de 120 países que levam a Munique as 
maiores inovações do último ano. Portugal estará represen-
tado com mais de 40 empresas dispostas em quatro ‘ilhas’ 
“From Portugal”.

“Este ano voltamos a bater o recorde de empresas e de 
metros quadrados na feira. A minha perspectiva é que esse 
crescimento continue porque há uma adesão maior de empresas 
que utilizam têxteis técnicos”, acredita Manuel Serrão.

O administrador da Selectiva Moda recorda a primeira vez 
que Portugal participou na ISPO com quatro empresas, subli-
nhando a importância desta feira no projecto de apoio à inter-
nacionalização do sector têxtil e vestuário português. “Agora, 

oito anos depois, somos mais de 40”, congratula-se.
“Isto também corresponde à evolução e à importância 

que o sector dos têxteis técnicos tem nas exportações portu-
guesas. Actualmente, segundo dados disponíveis pela ATP – 
Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, cerca de um terço 
das exportações dos têxteis portugueses derivam de produtos 
dos têxteis técnicos”, acrescenta.

A delegação portuguesa volta a estar em destaque no ISPO 
Textrends, uma plataforma de produtos têxteis inovadores, 
organizada pela feira, que apresenta materiais e acessórios 
para o desporto, na qual arrecadou 24 prémios.

“Temos arrebatado praticamente todos os prémios desta 
área. Recordo que, no primeiro ano, não conseguimos pré-
mio nenhum e, no ano passado, conseguimos cerca de vinte 
prémios. Temos os melhores produtos, apontados no fórum 
dos prémios da feira, e que é um grande atractivo para os 
clientes”, revela.

O centro tecnológico CITEVE, em parceria com a Selectiva 
Moda, vai apresentar, pela primeira vez, o iTechStyle Green 
Circle Sport, uma mostra da capacidade inovadora de Portugal 
nos domínios da sustentabilidade e produção responsável em 
artigos para desporto e lazer activo.

Integram esta exposição 15 produtos para desporto, todos 
eles construídos com materiais sustentáveis e produzidos por 
processos responsáveis.

Manuel Serrão reconhece que o peso do mercado alemão 
é muito forte, destacando vários “projectos comuns” leva-
dos a cabo actualmente pelos centros tecnológicos alemão 
e português.
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Concurso de Cantores:

Mais uma portuguesa na fase eliminatória
Por João Vicente

Com a 14.ª edição do Concurso de Cantores com John 
Santos (SCJS na sigla em inglês) prestes a terminar a fase de 
qualificação, eis que na penúltima ronda, realizada na passada 
quarta-feira (22), na Casa do Alentejo de Toronto, surgiu mais 
uma semifinalista luso-canadiana.

Isabela Antunes concorreu na categoria juvenil e impres-
sionou o público e o júri com o tema da cantora Adele, “One 
and Only”, assim conquistando um lugar nas semifinais – que 
terão lugar em Fevereiro e Março – juntamente com a colega 
Mia Baron, que interpretou “Who’s Loving You”, do grupo 
Jackson 5.

Como já tem acontecido em edições anteriores, foi dada 
ao júri a oportunidade de “salvarem” um terceiro concorren-
te juvenil e a escolha recaiu sobre Loren Aronov, que tinha 
apresentado a versão de Céline Dion do tema “River Deep, 
Mountain High”.

O júri – composto por Valter Barberini, Patrick Albernaz, 
Joe Woods, Trevor Shelton e Anthony Wright – “salvou” 
também Alessia Scanga, concorrente que interpretou  “You 

Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, na categoria de 
adultos, sendo que as suas colegas nesse escalão escolhidas 
como semifinalistas, Justine Fong e Janiah Hines Brown, 
foram seleccionadas pelo método normal que confere metade 
do valor do voto ao público e a outra metade ao júri.

Marisa Oliveira, da SCJS TV, entrevistou os concorrentes 
de ambas as categorias no final das actuações de cada grupo, 

e os elementos do júri tiveram igualmente oportunidade de 
interagir com os concorrentes, não só para lhes colocarem 
algumas questões como para deixarem observações e conselhos 
que lhes poderão vir a ser úteis.

Oito dos 14 concorrentes que compuseram o alinhamento 
desta ronda, assim como todos os outros que não foram se-
leccionados até ao momento, vão poder tentar convencer o 
público e os juízes com o seu talento naquela que será a última 
ronda de qualificação desta edição e que se irá realizar a 12 
de Fevereiro, mais uma vez na Casa do Alentejo.

O concurso, que foi criado pelo músico John Santos e 
pela esposa, Lisa, e inicialmente dirigido à comunidade luso-
canadiana, tem vindo a tornar-se cada vez mais multicultural  
e dá oportunidade aos concorrentes de diferentes faixas etárias 

demonstrarem e melhorarem os seus atributos vocais, com a 
particularidade de o poderem fazer não só em inglês como 
noutras línguas.

Com forte presença nas redes sociais, a competição pode 
ser seguida, não só ao vivo como em várias plataformas, 
nomeadamente através do portal thesingingcontest.com, 
da página facebook.com/TheSingingContest e do canal no 
YouTube TheSingingContest1, onde transmite em directo, 
assim como na aplicação GoLive TV.

A grande final deste ano vai realizar-se no dia 25 de Abril 
tendo por palco o Centro de Convenções Pearson, na cidade 
de Brampton.
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Rancho Folclórico da Casa da Madeira:

Cooperação e alegria marcam comemoração do 36.º aniversário
Por Jonathan Costa

O Rancho Folclórico da Casa da Madeira de Toronto (CMT) 
celebrou o seu 36.º aniversário durante a noite de sábado (25), 
reunindo cerca de uma centena de pessoas nas instalações da 
colectividade madeirense à qual é afecto.

Numa noite de convívio e boa disposição, o evento incluiu 
um jantar repleto de sabores típicos da gastronomia portu-
guesa, discursos dos elementos da Direcção e convidados, 
assim como as actuações do rancho aniversariante e do Grupo 
Folclórico Transmontano de Toronto que com eles festejou 
a efeméride.

“É um orgulho celebrarmos mais um ano deste rancho ma-
deirense, que é o único em todo o Canadá”, referiu o presidente 
executivo da Casa da Madeira, Luís Bettencourt, indicando 
comemorarem assim “a nossa cultura e as nossas raízes” e 
dirigindo “a todos os membros, que são voluntários e fazem 
tudo isto gratuitamente”, como fez questão de destacar, um 
sentido obrigado e votos de parabéns. 

No centro do salão, bem composto de público 
e decorado nos tons representativos da Região 
Autónoma da Madeira, destacava-se o bolo de 
aniversário, ornamentado com uma fotografia de 
todos os elementos do rancho aniversariante.

O jantar que se seguiu decorreu num ambiente 
marcado pela confraternização e pelo convívio, 
entre gargalhadas que frequentemente ecoavam 
pelo salão assim como conversas a recordarem 
momentos passados pelos actuais e antigos ele-
mentos do grupo.

Enquanto se terminava a refeição, José de Freitas, 
ensaiador do rancho aniversariante, começou a 
reunir o grupo e a prepará-lo para a exibição que 
iria em breve realizar-se.

Em declarações à nossa reportagem, o respon-
sável destacou que esta comemoração celebra 
sobretudo 36 anos de uma “maravilhosa família 
que promove tudo de melhor da Madeira e da nossa 
cultura portuguesa”.

Composto por “mais de 25 membros que se dedicam a isto 
de corpo e alma, trazendo o melhor do nosso folclore à nossa 
comunidade”, como destacou José de Freitas, recordou ainda 
o seu começo neste grupo, “como dançarino, ainda antes de 
ele ser oficialmente formado”.

“Nunca esperei que estivéssemos aqui todos estes anos de-

pois”, confessa, ao lembrar-se 
dessa altura, mas esse facto é 
algo que o deixa “imensamen-
te orgulhoso”.

No decorrer do serão, seria  
o conselheiro permanente das 
comunidades madeirenses, 

José Rodrigues, o primeiro a subir ao palco para partilhar 
algumas palavras com o público.

“O nosso folclore demonstra o melhor das nossas raízes 
madeirenses”, destacou, ressalvando: “sei que nem sempre 
é fácil, mas este rancho e esta casa são o símbolo da união 
da nossa comunidade e da nossa cultura”.

O representante das comunidades madeirenses viria a 
despedir-se com um “obrigado pela vossa dedicação e esfor-
ço” ao mesmo tempo que formulou o seu desejo “sincero” 
de parabéns ao rancho e à colectividade.

Entretanto, o vice-presidente do comité responsável pela 
Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário 

(ACAPO), Laurentino Esteves, incentivou o grupo e a agre-
miação madeirense a continuarem a demonstrar “o melhor 
da nossa cultura aos jovens, para que eles possam continuar 
estes 36 anos de história”e assim “representar a terra dos seus 
pais e da sua família”.

Como ressalvou, “embora seja poveiro, não podia perder 

esta oportunidade de celebrar esta noite especial com os ma-
deirenses que sempre me recebem muito bem”, declarando 
que “esta noite é vossa e da vossa tradição”.

Com a conclusão dos discursos era chegada a hora de 
dar início ao segmento musical, que abriu com a entrada do 
Rancho Folclórico da Casa da Madeira no salão de festas 
onde foi recebido com fervorosos aplausos e ovações pelo 
público.

O grupo fez-se acompanhar pela intervenção do Grupo 
Folclórico Transmontano de Toronto numa exibição repleta 
de cor, energia e entusiasmo que claramente agradou aos 
espectadores.

Numa bonita demonstração de cooperação, os elementos 
do grupo transmontano convidaram os seus homólogos do 
rancho madeirense a acompanharam-nos numa das suas 
danças, ensinando-lhes os passos e movimentos necessários, 
e fazendo despontar sorrisos e gargalhadas, assim como 
dando aso a imensas fotografias que procuraram captar o 
terno momento.
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Agricultura quer abrir a visitas colecção com 
mais de mil árvores de fruto em Tavira

A Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas (DRAP) 
do Algarve quer abrir ao pú-
blico uma colecção de 1.000 
variedades de fruteiras tradi-
cionais algarvias, algumas em 
risco de desaparecer, reabili-
tando o espaço, em Tavira, 
para permitir visitas turísticas 
ou escolares.

N o  C e n t r o  d e 
Experimentação Agrária 
(CEA) de Tavira está reunida 
uma das maiores colecções 
de árvores de fruto no país, 
que funciona como um ‘ban-
co’ genético de dezenas de 
variedades de espécies: só de 
alfarrobeira há 44 espécies, 
havendo também centenas 
de variedades de citrinos e de 
castas de vinho.

Mas a continuação deste 
trabalho de estudo e caracte-
rização entre os 29 hectares de 
vinhas, alfarrobeiras, figuei-
ras, amendoeiras, oliveiras, 
romãzeiras, nespereiras ou 
macieiras enfrenta dificulda-
des, como a falta de pessoal 
para renovar o corpo técnico, 
disse à Lusa o director regional 
de Agricultura e Pescas, Pedro 
Monteiro.

“Temos de olhar para 
futuro e o nosso propósito 
na direcção regional é, por 
um lado, fazer a reabilitação 
deste centro, abrir este centro à 
sociedade, às escolas, a outros 

organismos da administração, 
às universidades, para mostrar 
o trabalho valioso que aqui é 
feito”, defendeu, cifrando a 
verba necessária para a rea-
bilitação em mais de 200.000 
euros.

As principais dificuldades 
do centro para o futuro são 
“fundamentalmente de ordem 
material” e estão relacionadas 
com os “pouco ágeis” me-
canismos de contratação da 
administração pública”, para 
colmatar a saída de técnicos 
que estão próximo da reforma, 
reconheceu Pedro Monteiro.

As variedades existentes no 
centro foram recolhidas em 
toda a região após um trabalho 
de identificação e localização 
realizado pelos técnicos da 
DRAP/Algarve e constituem 
– com a colecção de citrinos 
localizada no Patacão (Faro) 

– um banco de germoplasma 
que compila cada uma das 
variedades, algumas das quais 
sem aptidão comercial e em 
perigo de desaparecer.

Segundo João Costa, enge-
nheiro agrónomo da DRAP do 
Algarve, só na área da vinha, 
há “84 castas dedicadas e aptas 
à produção de vinho tinto, 98 
castas aptas à produção de 
vinho branco”, mas também 
56 de uva de mesa para con-
sumo em fresco tinta e 42 de 
uva branca, assim como 44 
variedades de alfarroba.

Estas espécies foram re-
cuperadas em “toda a região, 
desde o barlavento ao sota-
vento, do litoral à serra”, em 
parceria com agricultores da 
região, acrescentou.

Este acervo genético permi-
te “estudar a aptidão das castas 
à região” e ajudar “qualquer 
agricultor que queira fazer 
vinha no Algarve” a perceber 
“como se comportam” face 
a “factores adversos” como 
pragas, doenças e clima.

Por outro lado, permite 
“preservar castas que estavam 
em perigo de extinção”, recu-
perando esse material genético 
para as gerações futuras, 
exemplificou o técnico.

Pedro Monteiro deu o 
exemplo da casta “negra 
mole”, que “quase desapa-
receu” e é “autóctone do 

Algarve”, mas “praticamente 
foi abandonada porque dava 
um vinho com cor muito 
esbatida”, pouco apreciada 
então pelos produtores.

“Se não tivesse sido pre-
servada em locais como este, 
hoje em dia era uma casta que 
estaria extinta. Felizmente 
foi preservada e estamos a 
observar que essa tonalidade 
esbatida está a ter um enorme 
sucesso nos rosés que estão 
agora a ser feitos pelos viti-
vinicultores do Algarve e que 
são uma imagem de marca da 
nossa produção”, justificou.

João Costa também des-
tacou a colecção “única no 
país” de alfarrobeiras e com 
a qual já foi possível obter 
“10 toneladas de alfarroba por 
hectare”, quando a média é de 
3 a 3,5 toneladas, graças a, por 
exemplo, ajustes e incremen-
tos de níveis de rega.

“E estamos a verificar 
neste momento uma situação 
anormal, com alfarrobas em 
fase de maturação nesta al-
tura, quando a época normal 
de colheita da alfarroba é em 
Agosto ou Setembro”, frisou, 
considerando que a anomalia 
pode estar relacionada com 
o aumento das temperaturas 
médias anuais, mas é neces-
sário realizar mais estudos 
para identificar a origem desta 
alteração.

Figueira de Castelo Rodrigo 
prevê inaugurar Centro 
Interpretativo Judaico em Abril

O município de Figueira de Castelo Rodrigo tenciona 
inaugurar em Abril um Centro Interpretativo Judaico, 
que funcionará como elemento de atractividade turísti-
ca para o território, disse sexta-feira (24) à Lusa o seu 
Presidente.

Segundo Paulo Langrouva, Figueira de Castelo Rodrigo 
tem “muitos vestígios judaicos”, não só na sede de con-
celho, como na aldeia histórica de Castelo Rodrigo e 
nas localidades de Escalhão e de Mata de Lobos, que o 
município pretende “potenciar” em termos turísticos com 
a criação daquele equipamento.

“O Centro [Interpretativo Judaico] está pronto. A obra 
física está finalizada. Neste momento, estamos a finalizar 
também o trabalho todo de conteúdos, ou seja, da compo-
nente imaterial dos conteúdos, e está prevista a inauguração, 
em princípio, no decurso do mês de Abril”, disse.

Com o projecto, o município de Figueira de Castelo 
Rodrigo, situado no distrito da Guarda, junto da fronteira 
com Espanha, pretende “aproveitar todo o potencial” do 
turismo judaico e captar visitantes para o território.

O equipamento terá quatro salas expositivas e uma pe-
quena sinagoga onde os visitantes judeus poderão praticar 
o culto religioso, segundo o Presidente da autarquia.

Nas salas do complexo será exposto o percurso de vida 
de vários judeus que “tiveram um cunho importante na 
história” daquele concelho, indicou.

De acordo com Paulo Langrouva, o futuro Centro 
Interpretativo Judaico do Concelho de Figueira de Castelo 
Rodrigo dará destaque a Efraim Bueno, um judeu da terra 
que foi médico, físico e astrónomo, e que teve “um percurso 
profissional muito importante” na Holanda.

“Nós [município] queremos também, de certa forma, 
fazer passar essa mensagem da importância que os judeus 
tiveram no seu percurso e passagem por Figueira de Castelo 
Rodrigo e aproveitar todo o potencial em termos de turis-
mo judaico, para que também passe a fluir e a operar por 
Figueira de Castelo Rodrigo”, concluiu.

O novo equipamento cultural situa-se no centro da vila 
de Figueira de Castelo Rodrigo.
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Águas termais de S. Pedro do Sul vão 
aquecer 16 hotéis e dois balneários

Classificação luso-galaica quer preservar pesqueiras ancestrais do rio Minho

Pinhel constrói Falcoaria para aumentar 
atractividade turística do concelho

Por Andrea Cruz (texto)  e Estela Silva (fotos)
Agência Lusa 

As águas do Minho, partilhadas pelo Norte de Portugal e 
Galiza, em Espanha, guardam há séculos um “tesouro” feito 
de pedras transformadas pelo homem em construções de 
pesca artesanal, que portugueses e galegos querem elevar a 
património imaterial.

Fronteira natural entre os dois países, o rio Minho concen-
tra no Alto Minho, entre a torre da Lapela, em Monção, e o 
concelho vizinho de Melgaço, 
num percurso de cerca de 35 
quilómetros, mais de 600 
pesqueiras. Na Galiza, as 
“engenhosas armadilhas” da 
lampreia, do sável, da truta, do 
salmão ou da savelha são em 
“menor número”, estimando-
se que, no total, “existirão 
mais de mil”.

Desde a foz até Melgaço, o 
peixe vence mais de 60 quiló-
metros, numa viagem de luta 
contra a corrente que termina, 
para alguns exemplares, em 
“autênticas fortalezas” cons-
truídas a partir das margens, 
“armadas” com o botirão e 
a cabaceira, as “artes” per-
mitidas para a captura das 
diferentes espécies.

Em Fevereiro, a “herança” comum aos dois países vai 
ser registada. No caso português, no Inventário Nacional 
do Património Cultural Imaterial e, em Espanha, nas Listas 
Nacionais de Património Cultural.

O processo da candidatura das pesqueiras a património 
imaterial é desenvolvido ao abrigo do projecto transfron-
teiriço Estratégia de Cooperação Inteligente do Rio Minho 
“Smart_Miño”, cofinanciado pelo Programa INTERREG VA 
Espanha-Portugal (POCTEP).

Para trás ficam mais de dois anos de trabalho de um grupo, 
constituído por entidades portuguesas e galegas e liderado 
pelo antropólogo Álvaro Campelo, que resultou no estudo 
“A Cultura das Pesqueiras do rio Minho”.

“A inventariação no terreno permitiu-nos ver a comple-
xidade deste património que, sendo material, por se tratar 
de construções, encerra também um riquíssimo património 
imaterial desde os saberes, à posse e administração até ao 
espaço ecológico a que as pesqueiras estão associadas”, 
referiu o investigador.

A sua origem é atribuída por alguns autores aos romanos, 
mas as “evidências” reunidas no estudo agora concluído, 
sustentadas em “documentos históricos de partilhas, heranças, 
doações, sejam de reis, governantes, de conventos ou até da 
diocese de Tui”, apontam para “a existência das pesqueiras 
nos séculos VII, VIII e IX”.

O estudo permitiu traçar o rumo das pesqueiras, “desde a 
construção à propriedade e gestão”, e demonstrou a evolu-
ção histórica da “sociedade” e “das relações de poder” que 
existiriam na região.

“As pesqueiras nunca foram recursos de pescadores espe-
cializados. Eram camponeses que completavam os recursos 
da terra com os do rio. No princípio, seriam de pessoas mais 
poderosas, dos reis, dos senhores da terra, até de conventos 
e mosteiros por terem a capacidade financeira para pagar a 
construção”, adiantou Campelo.

Álvaro Campelo explica que as pesqueiras “ultrapassam 
a paisagem, os saberes, as artes de pesca e o conhecimento 
do rio e da natureza”. Encerram “dimensão cultural”, por 
exemplo, através da gastronomia, como é o caso da lampreia, 
um “valor económico” que pode ser potenciado.

A “conjugação dos factores naturais e culturais” é, para o 
antropólogo, “um contributo” que pode travar “a desertificação 
acentuada que a região conheceu nos últimos anos”.

O aproveitamento turístico do potencial das pesqueiras é 
apontado como “muito importante” para a preservação deste 
património transmitido de geração em geração, um “bem” 
que passa de pais para filhos, como se de um testemunho se 
tratasse.

O acesso às “armadilhas” faz-se por trilhos íngremes e 
sinuosos, cravados nos bosques. Seria assim há séculos e é 
assim ainda hoje.

António Castro, de 75 anos, é o pescador mais antigo do 
troço de rio que passa em Alvaredo, Melgaço. Para pescar 
percorre os mesmos caminhos “há mais de 60 anos”. Herdou 
a pesqueira dos pais, que a receberam dos avós, e que deixará 
ao sobrinho Diogo, de 32 anos.

“Já lhe disse que tem de pegar na pesqueira. Este ano 
ainda venho ajudar, mas depois... A idade já é bastante”, 
confessou.

Diogo Castro recebeu o testemunho do pai e é com “todo 
o gosto” que irá dar “continuidade” ao do tio António.

No “processo de passagem”, contou Álvaro Campelo,  
a pesqueira “nunca fica na posse de uma só pessoa”. A sua 
“administração”, é atribuída a um “patrão” e a utilização 
definida num “rol” no qual se assentam “os dias, as horas  
e tempos de pesca”. Os diferentes “donos” dividem a  
utilização, bem como as suas despesas, como o pagamento 
do IMI.

Todas as pesqueiras têm nome, como Mata Jesus, Mal Paga 
ou Esquina, por exemplo, e Diogo Castro e o tio “armam” todos 
os anos cerca de 10, umas “herdadas”, outras “alugadas”.

Também funcionário público e presidente da Junta de 
Alvaredo, Diogo Castro é um dos principais impulsionado-
res da classificação das pesqueiras, considerando que será 
“um prazer para os pescadores e a forma de lhes dar mais 
importância”.

Melhorar os acessos às pesqueiras, criar novos trilhos e 
rotas visitáveis e construir propostas turísticas, associadas 
à produção do vinho Alvarinho, que atraiam turistas e os 
conduzam numa viagem ao passado, são ideias que o autarca 
gostaria de ver postas em prática para “partilhar” o que diz 
ser “único no mundo”.

A capitania de Caminha, responsável pelo licenciamento 
e fiscalização das pesqueiras portuguesas, foi chamada a dar 
o seu contributo para a classificação.

O comandante Pedro Costa aponta o registo das pesqueiras 
desde 1897, ano do primeiro regulamento de pesca do troço 
internacional do rio Minho. Desde então, por não ser permitida 
a construção de novas, “estão registadas 656, mas apenas 161 
licenciadas para a pesca”.

Pedro Costa considera “fundamental” a classificação como 
forma de “potenciar” aquele legado ancestral.

Nas pesqueiras, a faina começa quando as espécies en-
tram no rio, em direcção à nascente, para cumprir a fase de 
reprodução. A partir de 15 de Fevereiro e até 21 de Maio, 
vai voltar a pescar-se lampreia no Minho. A safra continua a 
partir de 1 de Abril e até 1 de Junho para as outras espécies 
que habitam o rio.

A Câmara Municipal de Pinhel vai cons-
truir este ano uma Falcoaria e proceder à 
valorização do património ambiental e natu-
ral das encostas do rio Côa, com o objectivo 
de aumentar a atractividade turística, foi 
segunda-feira (27) anunciado.

Segundo o Presidente da autarquia, Rui 
Ventura, as intervenções vão ser realizadas no 
âmbito do projecto “Ver e Sentir o Falcão”, 
que prevê a construção de uma Falcoaria 
(junto do castelo da cidade) e do Miradouro da 
Faia (próximo da localidade de Azêvo), num 
investimento de cerca de 270 mil euros.

A autarquia também pretende recuperar 
caminhos pedestres – denominados local-
mente por “carreiros” – ao longo do rio Côa, e 
construir mais três miradouros, que vão fazer 
a ligação da cidade de Pinhel com a aldeia de 
Cidadelhe e com a Falcoaria, indicou.

O projecto está em fase de lançamento de 
concurso e Rui Ventura gostaria de inaugurar 
a obra da Falcoaria em Agosto, por ocasião 
de mais um aniversário da cidade, que este 
ano completa 250 anos de existência.

De acordo com o responsável, a futura 
Falcoaria de Pinhel possibilitará que os visi-
tantes possam estar com os falcões, assistir a 
espectáculos e perceber como é que as aves 
são tratadas.

“Há uma zona onde [os] jovens podem 
ficar a pernoitar e aprender a tomar conta 
dos animais”, indicou Rui Ventura.

Está ainda prevista a possibilidade de  
os visitantes assistirem ao voo do falcão 
na cidade de Pinhel e de percorrerem o 
“caminho todo até Cidadelhe” e verem ali 
os animais.

Pinhel é uma cidade do distrito da Guarda, 
com cerca de 3.500 habitantes, também 
conhecida por “Cidade Falcão”.

Este ano, a Câmara Municipal de Pinhel vai 
comemorar os 250 anos da elevação a cidade 
(1770-2020) com um extenso programa a 
realizar ao longo de todo o ano.

Segundo o município, a cidade possui 
“uma história que pode ser vivida no seu 
imponente castelo, nas dezenas de brasões 
espalhados pela cidade, no Pelourinho, no 
grandioso património religioso, nas fontes, 
nas janelas, em cada traço arquitectónico 
dos seus edifícios”.

“Do traçado medieval da zona histórica aos 
solares setecentistas e oitocentistas, por entre 
igrejas, capelas e outros que simbolizam a 
importância e o poder judicial que a ‘Cidade 
Falcão’, como é conhecida, deteve outrora, 
ao magnânimo património edificado, no qual 
saltam à vista as impetuosas torres do castelo 
– sinal máximo da importância tida pela cida-
de na ‘defesa nacional’ – Pinhel, fruto da sua 
arquitectura e características de construção 
de edifícios, é hoje denominada de ‘cidade 
com mais solares por metro quadrado’”, lê-se 
na sua página oficial da internet.

Dezasseis hotéis e os dois 
balneários das Termas de S. 
Pedro do Sul vão ser aqueci-
dos pelas águas que brotam da 
terra a 68,7 graus, no âmbito 
de um projecto de geotermia 
orçado em 1,6 milhões de 
euros.

“O potencial que a água 
termal tem aqui é muito su-
perior ao que nós utilizamos”, 
afirmou hoje o presidente do 
conselho de administração 
da Termalistur, Vítor Leal, 
durante a cerimónia de assi-
natura do contrato de finan-
ciamento deste projecto.

Segundo Vítor Leal, ac-
tualmente as águas quentes 
e sulfurosas são sobretudo 
utilizadas para tratamentos.

“A pequena utilização que 
nós fazemos da geotermia 
hoje em dia, com aprovei-
tamento para aquecimento 
de dois balneários, de uma 
forma muito incipiente, e 
para dois pequenos hotéis, irá 
estender-se a todos os hotéis 
e pensões que existem nesta 
localidade”, explicou.

O responsável frisou que 

se trata de “um projecto ex-
tremamente ambicioso”, que 
“irá levar energia geotérmica 
a 16 hotéis da estância termal, 
numa primeira fase”.

“Esperamos que depois, 
numa futura fase, possamos 
alargar a mais hotéis e pen-
sões e a outras instituições 
que estão aqui nas Termas”, 
acrescentou.

O presidente da Termalistur 
realçou os efeitos que este 
projecto terá não só na 
poupança de emissão de 
CO2 e na sustentabilidade 
ambiental, “mas também do 
ponto de vista económico 
para as empresas que gerem 
os hotéis e pensões, que têm 
nas despesas energéticas um 
grande custo”.

O secretário de Estado 
Adjunto e da Energia, João 
Galamba, disse que este é 
um exemplo de como, “par-
tindo de uma longa tradição 
de termalismo”, se percebeu 
que “se pode optimizar o uso 
da água e alargar este recurso 
à sua utilização como fonte 
de energia”, reforçando e 

tornando “mais robusto” o 
termalismo em S. Pedro do 
Sul.

“É um exemplo perfeito de 
um desenvolvimento equili-
brado, sustentável e harmo-
nioso. O Governo tudo fará 
para que este projecto tenha 
sucesso e para que mais pro-
jectos como este aconteçam 
em Portugal”, sublinhou.

João Galamba garantiu 
que, se “S. Pedro do Sul tiver 
a prazo o potencial de aquecer 
uma parte significativa das 
casas do seu concelho através 
da energia geotérmica, deve 
fazê-lo” e o Estado apoiará 
esse investimento.

O Presidente da Câmara 
de S. Pedro do Sul, Vítor 
Figueiredo, disse que a assi-
natura do contrato realizada 
é “um grande passo” para as 
termas, que são frequentadas 
anualmente por mais de 20 
mil pessoas (nas vertentes 
de termalismo de saúde e de 
bem estar).

O projeto de geotermia será 
comparticipado em 70% pelo 
Fundo de Apoio à Inovação.
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HIV em Angola continua preocupante com 
28.000 novos casos anuais - ONG

O presidente da Rede 
Angolana de Organizações 
de Serviços de Sida (Anaso), 
António Coelho, mostrou-se 
segunda-feira (27) preocupa-
do com o aumento de novos 
casos de infecção por HIV em 
Angola, exigindo melhorias 
na resposta à doença.

“A situação da Sida em 
Angola continua preocupan-
te. Apesar dos esforços do 
governo e da sociedade civil, 
o número de novas infecções 
por HIV tem estado a au-
mentar, com cerca de 28 mil 
novas infeções por ano, e o 
número de mortes também 
tem estado a aumentar com 
11 a 12 mil mortes por ano ”, 
disse António Coelho.

Para o presidente da orga-
nização não-governamental 
(ONG), que falava à mar-
gem de uma reunião de alto 
nível, em Luanda, entre o 
Governo de Angola e o Fundo 
Global de Luta Contra a Sida, 
Tuberculose e Malária, o au-
mento dos números deve-se 
essencialmente à escassez de 
recursos e falta de implemen-
tação das acções.

“Temos boas políticas, 
temos boas estratégias, mas 
se for ao terreno não há imple-
mentação das acções porque 
não há fundos”, sublinhou o 
responsável, acrescentando 
que o Governo “tem grande 
dificuldade em colocar dinhei-
ro” para responder a doenças 
como o HIV/Sida.

Considerando necessário 
que se criem condições para 
alterar comportamentos e res-
ponder melhor ao problema, 

António Coelho salientou que 
“é preciso melhorar a vonta-
de política”, melhorando a 
“liderança política”, que está 
“comprometida” pelo mau 
desempenho da Comissão 
Nacional de Luta Contra a 
Sida e Grandes Endemias.

Há também “sérios proble-
mas na recolha e tratamento 
dos dados”, continuou o diri-
gente da Anaso, referindo que 
a taxa de prevalência de 2% 
“vem de há 10 anos” o que 
significa que existem entre 
350 mil a 500 mil pessoas a 
viver com HIV no país, das 
quais só 78 mil estão a fazer 
tratamento.

Angola está também entre 
os países como mais alta taxa 
de transmissão vertical do HIV 
(de mãe para filho), na ordem 
dos 28%.

O responsável da Anaso 
indicou que é também neces-
sário ultrapassar as limitações 
financeiras: “Continuamos 
como há alguns anos atrás de 
mãos estendidas e a olhar para 
organizações internacionais, 
temos de inverter a situa-
ção e, sobretudo, melhorar 

a contribuição do governo 
angolano no âmbito da luta 
conta Sida”.

Nesse âmbito, adiantou 
estar “a olhar para contribui-
ções como a do Fundo Global 
que está em Angola desde 
2004, com um apoio acumu-

lado superior a 350 milhões 
de dólares [318 milhões de 
euros], que infelizmente tem 
diminuído nos últimos anos”, 
que no ano passado se situou 
em 58 milhões de dólares (53 
milhões de euros).

O Fundo Global é um 
dos principais parceiros do 
Governo no combate às gran-
des endemias como o HIV/
Sida, Malária e Tuberculose e 
deverá assinar um novo acor-
do quadro com Angola neste 
âmbito na quarta-feira, mas 
António Coelho receia que 
existam alguns obstáculos.

“Temos o problema de o 
país não poder participar nesta 
nova subvenção se alguns 
problemas que estão a criar 
ruído não forem ultrapassa-
dos”, declarou.

António Coelho sublinhou 
“a necessidade de Angola 

demonstrar a contrapartida 
do Governo angolano na luta 
contra as três doenças”, já 
que o Fundo entende que, nos 
últimos anos, não teve evidên-
cias claras da contrapartida 
angolana, o que pode “com-
prometer a continuidade”.

Para expressar a importân-
cia deste apoio, o presidente da 
Anaso disse que hoje a nível de 
medicamentos sobrevive-se 
“graças ao Fundo Global”.

“Estamos em crer que haja 
apenas um ruído na comuni-
cação, não me parece que o 
Governo angolano não esteja 
a cumprir a sua parte, mas é 
preciso que haja evidências”, 
de que a contribuição financei-
ra angolana está a ser aplicada, 
notou.

O presidente do conselho 
do Fundo Global, Donald 
Kaberuka, esteve ontem em 
Luanda no encontro de alto 
nível em que participaram 
também as ministras angola-
nas da Saúde, Sílvia Lutucuta, 
e de Estado para a Área Social, 
Carolina Cerqueira.

O encontro inclui sessões 
de trabalho sobre a situa-
ção do HIV/Sida, Malária e 
Tuberculose e perspectivas 
para melhorar a gestão das 
subvenções do Fundo Global 
em Angola, bem como uma 
visita ao hospital sanatório.

Hoje (terça-feira) o encon-
tro prossegue na província 
do Huambo para constatar o 
grau de implementação das 
subvenções do Fundo Global, 
prevendo-se na quarta-feira 
a assinatura do novo acordo-
quadro.

Chuvas no Brasil provocam  
45 mortos e 18 desaparecidos

Quarenta e cinco pessoas morreram e 18 estão desapa-
recidas por causa das tempestades que atingem o estado 
brasileiro de Minas Gerais desde quinta-feira, informaram 
segunda-feira (27) as autoridades locais.

A maioria das vítimas mortais sucumbiu devido a des-
lizamentos de terras e à destruição de casas provocadas 
pelas inundações e pela intensa precipitação, que atingiu 
valores recorde.

O governo regional de Minas Gerais colocou ontem em 
estado de emergência 101 cidades e decretou luto de três 
dias em homenagem aos mortos.

No domingo, o governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema, recebeu o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, que de deslocou ao estado para conferir 
os estragos e discutir medidas para sanar os danos com os 
prefeitos das cidades atingidas.

A Defesa Civil do estado contabiliza que há mais de 17 
mil pessoas deslocadas de suas casas.

As televisões locais divulgaram imagens de desmoro-
namentos, casas submersas, árvores e postos eléctricos 
derrubados, rios que transbordaram e bairros inundados 
pela tempestade, que também atingiu os estados vizinhos 
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

As chuvas prosseguiram durante o fim de semana, mas 
no domingo começaram a baixar de intensidade.

Cabo Verde envia 650 doentes por ano para 
tratamento em hospitais portugueses

As autoridades cabo-verdianas realizaram uma média de qua-
se 650 evacuações médicas anuais para tratamento em hospitais 
de Portugal desde 2016, mais do dobro do acordado, segundo 
números oficiais do Ministério da Saúde de Cabo Verde.

De acordo com uma nota do Ministério de Saúde e da 
Segurança Social cabo-verdiano, a que a Lusa teve segunda-
feira (27) acesso, apenas no período entre 2016 e 2019 “foram 
concedidas 2.574 evacuações para Portugal”, uma média 
anual de 647, tendo como principais destinos de tratamento 
em unidades portuguesas as especialidades de oncologia, 
ortopedia, cardiologia, oftalmologia, neurologia, nefrologia, 
urologia e hematologia clínica.

Contudo, a procura para evacuações médicas para Portugal 
é largamente superior às vagas disponibilizadas pelos hospitais 
portugueses, desde logo ao abrigo dos acordos entre os dois 
países, na área da Saúde.

O director nacional de Saúde cabo-verdiano, Artur Correia, 
disse anteriormente que as autoridades de Cabo Verde já esti-
veram em Portugal a debater esta questão, tendo conseguido 
uma “abertura” para acelerar processos em situações de 
máxima urgência, mas que o país devia enviar cerca de 300 
doentes por ano para tratamentos em Portugal.

Em Agosto passado, o tema das evacuações médicas para 
Portugal foi alvo de críticas em Cabo Verde, depois de uma 
menina de 4 anos ter morrido, na ilha de São Vicente, após 
dois meses a aguardar vaga e transporte para um hospital 
português, com o Ministério da Saúde a anunciar a abertura 
de um inquérito a este caso.

Na altura, o director nacional de Saúde cabo-verdiano 
afirmou que o ministério “envidou todos os esforços” para 
acelerar o transporte da criança, no âmbito do sistema de eva-
cuação em vigor, mas não obteve resposta de Portugal sobre 

a disponibilidade de vagas nos hospitais do país.
Artur Correia explicou que o processo começou com 

urgência, tendo depois passado para máxima urgência, mas 
que o país está “amarrado” à disponibilidade de vagas para 
consultas nos hospitais portugueses, e que só a partir dessa 
confirmação o doente obtém o visto de viagem.

“O Ministério reconhece que esse processo precisa de ser 
aperfeiçoado, nomeadamente encontrar-se novas alternativas 
para fazer face a essas situações”, referiu, dizendo que uma 
das alternativas poderá passar por ter protocolos com outros 
países e acordos paralelos com hospitais privados, em Portugal 
ou noutros sítios.

Só de Janeiro a Agosto de 2019, segundo contabilizou então 
Artur Correia, foram transferidos 200 doentes para tratamentos 
em Portugal, dos quais 100 de máxima urgência. Estavam na 
altura ainda 60 doentes em lista de espera.

“Compreendemos a situação do Governo português e 
também das dificuldades que o sistema nacional de Saúde 
de Portugal enfrenta, temos que gerir essa situação de forma 
a não pôr em causa a nossa cooperação com Portugal, que 
nos ajuda bastante nessa questão das evacuações”, disse na 
ocasião o responsável.

O director nacional de Saúde indicou que a “mudança” no 
sistema já começou, com a criação de uma coordenação geral 
das Juntas e das Juntas Conjuntas em Portugal, para melhor 
gerir a questão, e também da informatização do sistema.

“Vamos debater esta problemática e constatar que o sistema 
está esgotado, precisa de ser renovado, aperfeiçoado”, acres-
centou o responsável, apontando que o novo hospital que está 
a ser projectado para a cidade da Praia vai permitir aumentar 
autonomia do país em várias especialidades que actualmente 
são objecto de transferência.

Moçambique/Ataques: Grupo 
provoca várias mortes, Estado 
Islâmico reivindica acção

Um grupo armado atacou na quinta-feira o posto 
administrativo de Mbau, em Mocímboa da Praia, Norte 
de Moçambique, provocando vários mortos, disseram 
segunda-feira (27) residentes à Lusa, numa acção entretan-
to reivindicada pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico.

Segundo os relatos de quem vive na zona, o ataque ir-
rompeu pela manhã contra uma posição militar, vitimando 
membros das forças de defesa e segurança moçambicanas 
e população que circulava nas imediações, num total de 
15 pessoas.

Já no dia seguinte, um outro ataque foi registado em 
Chinta, Muidumbe, mais para o interior da província, sem 
que se conheçam baixas.

Entretanto, o EI reivindicou na Internet a autoria do 
ataque a Mbau, onde diz que morreram 22 militares e 
outros ficaram feridos.

“Os confrontos envolveram vários tipos de armamen-
to”, anunciou o grupo, que diz ter tomado duas viaturas 
carregadas com armas automáticas e munições.

A zona de Mbau já foi palco de outros confrontos 
entre os grupos armados que atacam Cabo Delgado e 
militares, desde Setembro, mês em que várias habitações 
foram destruídas, forçando muitos residentes a fugir para 
outros locais.

Ataques armados na província de Cabo Delgado 
eclodiram em 2017 protagonizados por residentes, fre-
quentadores de mesquitas consideradas “radicalizadas” 
por estrangeiros, segundo líderes islâmicos locais com 
os quais iam crescendo atritos.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, 
com excepção para comunicados do grupo ‘jihadista’ 
Estado Islâmico, que desde Junho tem vindo a chamar a 
si alguns deles, com alegadas fotos das acções, mas cuja 
presença no terreno especialistas e autoridades consideram 
pouco credível.

Os ataques já provocaram pelo menos 350 mortos, 
além de deixar cerca de 60.000 afectados ou obrigados a 
abandonar as suas terras e locais de residência, de acor-
do com a mais recente revisão do plano global de ajuda 
humanitária das Nações Unidas.
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classificações / despOrtO

I LIGA
18.ª JORNADA

- Domingo, 26 Jan:
Belenenses SAD - Portimonense,   2-1
Tondela - Vitória de Setúbal,          0-3
Famalicão - Santa Clara,                 0-1
Paços de Ferreira - Benfica,            0-2
Desportivo das Aves - Boavista,     0-1  
- Segunda-feira, 27 Jan:
Vitória de Guimarães - Rio Ave,     1-2
Sporting – Marítimo,                    1-0
- Terça-feira, 28 Jan:
FC Porto - Gil Vicente, 20:15
- Quarta-feira, 29 Jan:
Moreirense - Sporting de Braga, 20:15

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 Jan:
Benfica - Belenenses SAD, 19:00
Rio Ave - Famalicão, 21:15
- Sábado, 01 Fev:
Portimonense - Tondela, 15:30
Vitória de Setúbal - Porto, 18:00
Santa Clara - Paços de Ferreira, 20:30
- Domingo, 02 Fev:
Marítimo - Desportivo das Aves, 15:00
Gil Vicente - Moreirense, 15:00
Sporting de Braga - Sporting, 17:30
Boavista - Vitória de Guimarães, 20:00

Classificação (após 7 jogos):
   P
1 BENFICA                    51
2 FC PORTO                    41
3 SPORTING                    32
4 FAMALICÃO                    31
5 RIO AVE                    28
6 SPORTING BRAGA                   27
7 VITÓRIA GUIMARÃES            25
8 VITÓRIA SETÚBAL                  25
9 GIL VICENTE                    22
10 BOAVISTA                    22
11 TONDELA                    20
12 MARÍTIMO                    20
13 SANTA CLARA                    20
14 MOREIRENSE                    18
15 BELENENSES SAD                 18
16 PAÇOS FERREIRA                  16
17 PORTIMONENSE                    14
18 DESPORTIVO AVES   9

Resultados e classificação
CAMP. DE PORTUGAL (19.ª jornada) - Resultados e classificações

SéRie A SéRie B SéRie C SéRie D
- Sábado, 25 Jan:
Pedras Salgadas – Fafe,                  0-0
Merelinense - União da Madeira,   2-4
- Domingo, 26 Jan:
Maria Fonte - Desportivo Chaves,  1-2
Sporting de Braga B – Vizela,        1-3
Mirandela – Berço,                         1-1
Marítimo B - Vitór. Guimarães B,  1-1
São Martinho - AD Oliveirense,     3-1
Câmara de Lobos – Cerveira,         0-2
Montalegre – Bragança,                  1-0

Programa da 20.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 VIZELA                                       42
2 SPORTING BRAGA B              39
3 FAFE                     39
4 VITÓRIA DE GUIMARÃES B 35
5 MERELINENSE                    30
6 BERÇO                     30
7 MARIA FONTE                    29
8 SÃO MARTINHO                    28
9 UNIÃO DA MADEIRA              28
10 MONTALEGRE                    26
11 MARÍTIMO B                    26
12 DESPORTIVO CHAVES          22
13 MIRANDELA                    22
14 PEDRAS SALGADAS             18
15 CERVEIRA                    17
16 AD OLIVEIRENSE                  14
17 BRAGANÇA                    12
18 CÂMARA LOBOS   8

- Domingo, 26 Jan:
Amarante – Arouca,                        0-1
Trofense - Pedras Rubras,               1-0
Lusitânia Lourosa – Felgueiras,      3-0
Valadares Gaia – Gondomar,          0-0
Canelas 2010 – Paredes,                 1-0
Lus. Vildemoinhos – Sanjoanense, 0-1
Castro Daire - Vila Real,                 3-2
Coimbrões - Ginásio Figueirense,  0-0
Sporting de Espinho – Leça,           0-2

Programa da 20.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 AROUCA                    45
2 LUSITÂNIA LOUROSA            40
3 LEÇA                     38
4 SPORTING ESPINHO                34
5 SANJOANENSE                    34
6 CASTRO DAIRE                    32
7 PAREDES                    30
8 FELGUEIRAS                    28
9 CANELAS 2010                    26
10 LUSIT. VILDEMOINHOS       24
11 PEDRAS RUBRAS                   23
12 COIMBRÕES                    22
13 GONDOMAR                    21
14 VALADARES GAIA                 20
15 AMARANTE                    17
16 TROFENSE                    17
17 VILA REAL                    11
18 GINÁSIO FIGUEIRENSE  8

- Sábado, 19 Ago:
Vitória Sernache – Oleiros,             1-1
União Santarém - Beira-Mar,          1-1
- Domingo, 26 Jan:
Condeixa – Anadia,                    2-0
Ideal – Torreense,                    0-0
Praiense - Oliveira Hospital,           4-0
Sertanense – Marinhense,               1-1
Caldas – Águeda,                    2-0
União de Leiria – Fontinhas,          1-0
Benfica Castelo Branco – Fátima,   1-1

Programa da 20.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 PRAIENSE                    41
2 CALDAS                    31
3 FÁTIMA                    31
4 BEIRA-MAR                    30
5 BENFICA CAST. BRANCO      29
6 SERTANENSE                    27
7 CONDEIXA                    26
8 ANADIA                    26
9 OLEIROS                    26
10 UNIÃO LEIRIA                    26
11 TORREENSE                    25
12 MARINHENSE                    24
13 ÁGUEDA                    22
14 UNIÃO SANTARÉM               22
15 OLIVEIRA HOSPITAL            20
16 IDEAL                     16
17 VITÓRIA SERNACHE             12
18 FONTINHAS                    11

- Domingo, 26 Jan:
Pinhalnovense – Armacenenses,     4-1
Olhanense - Min. Aljustrelense,      2-0
Oriental – Sintrense,                    1-0
1.º Dezembro – Louletano,             1-3
Loures – Real,                    1-1
Lusitano Évora - Esperan. Lagos,   3-1
Sacavenense – Alverca,                  1-1
Fabril - Sintra Football,                  3-1
Amora - Olímpico Montijo,            2-2

Programa da 20.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 OLHANENSE                    44
2 REAL                     43
3 ALVERCA                    40
4 LOULETANO                    40
5 PINHALNOVENSE                    33
6 SINTRENSE                    33
7 LOURES                    31
8 ORIENTAL                    30
9 1º DEZEMBRO                    24
10 ARMACENENSES                   22
11 OLÍMPICO MONTIJO             20
12 AMORA                    19
13 ESPERANÇA LAGOS             19
14 ALJUSTRELENSE                   17
15 LUSITANO ÉVORA                 14
16 FABRIL                    14
17 SINTRA FOOTBALL               13
18 SACAVENENSE                    12

II LIGA
18.ª JORNADA

- Domingo, 26 Jan:
Desportivo de Chaves – Nacional,  0-2
Cova da Piedade – Mafra,               1-1
Leixões – Académica,                     1-1
FC Porto B - Sporting da Covilhã,  4-2
Académico de Viseu – Penafiel,     1-0
Casa Pia – Farense,                    0-2
Oliveirense – Varzim,                     4-0
Vilafranquense – Feirense,             1-1
- Segunda-feira, 27 Jan:
Estoril Praia - Benfica B,                1-0

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 Jan:
Académica - Académico de Viseu, 20:00
- Sábado, 01 Fev:
Farense - Estoril Praia, 11:15
Mafra - Desportivo de Chaves, 15:00
Penafiel - Casa Pia, 17:15
- Domingo, 02 Fev:
Nacional – Leixões, 11:15
Varzim - FC Porto B, 11:15
Feirense - Cova da Piedade, 15:00
Benfica B – Vilafranquense, 15:00
- Segunda-feira, 03 Fev:
Sporting da Covilhã – Oliveirense, 19:45

Classificação:
   P
1 FARENSE                    37
2 NACIONAL                    36
3 MAFRA                     31
4 SPORTING COVILHÃ                28
5 ESTORIL PRAIA                    28
6 DESPORTIVO CHAVES              27
7 ACADÉMICO VISEU                  27
8 VARZIM                    27
9 ACADÉMICA                    25
10 LEIXÕES                    25
11 FEIRENSE                    24
12 PENAFIEL                    24
13 OLIVEIRENSE                    22
14 BENFICA B                    21
15 FC PORTO B                    21
16 VILAFRANQUENSE                 18
17 COVA PIEDADE                    12
18 CASA PIA   9

Resultados e classificação

Andebol/Europeu: Selecção portuguesa é a 
terceira mais eficaz em remates de campo

Benfica vence por 17-0 
Noisy Le Grand para a Liga 
Europeia de hóquei feminina

O Benfica goleou sábado (25) as francesas do Noisy Le 
Grand, por 17-0, na 4.ª jornada da Liga Europeia de hóquei 
em patins feminino e segue no segundo lugar do grupo A, 
liderado pela equipa espanhola do CP Manlleu.

Depois de um triunfo por 17-1 no pavilhão francês, o 
Benfica voltou a dar provas da sua superioridade e com um 
póquer de Maria Sofia Silva, um bis de Marlene Sousa e 
ainda golos de Maca Ramos e Sofia Contreiras chegou ao 
intervalo a vencer por 8–0.

Perante um adversário incapaz de chegar à baliza 
adversária, a formação ‘encarnada’, mais rematadora na 
segunda parte, alargou a vantagem, com naturalidade, para 
uns expressivos 17-0.

Para a história do jogo ficam os nove golos da segunda 
parte, marcados por Marlene Sousa (4), Maria Sofia Silva 
(3) e Marta Piquero (2).

Na próxima jornada (5.ª) do grupo A, o Benfica viaja até 
Espanha para encontrar o CP Voltregà, actual 3.º classificado, 
que no sábado perdeu em casa do líder CP Manlleu, por 5-3. 
O jogo está marcado para 8 de Fevereiro (sábado).

O CP Manlleu lidera o grupo A, com 10 pontos, mais um 
do que o Benfica, segundo, com nove. O Voltrega segue na 
terceira posição, com quatro pontos, e o Noisy Le Grand é 
quarto e último posicionado, com zero.

Na derradeira jornada, a disputar a 29 de Fevereiro, o 
Benfica recebe o CP Manlleu, naquele que poderá ser o 
jogo que decidirá o líder do grupo A. Na primeira volta, 
em Espanha, o Benfica perdeu por 4-1.

Tóquio2020: Torneio “perfeito” assegura apuramento da seleção masculina de ténis de mesa

Ricardo Carvalho
Agência Lusa

A selecção portuguesa de 
andebol terminou no sexto 
lugar do Euro2020, a melhor 
classificação de sempre no 

torneio continental, mas foi 
a terceira mais eficaz em 
remates de campo, com um 
total de 64%.

Portugal marcou 205 golos 
em 319 tentativas e apenas 
é superado pelos 68% da 
Espanha, que domingo de-

frontou a Croácia na final da 
prova, e os 66% da Alemanha, 
pela qual foi derrotada no sá-
bado, em Estocolmo, no jogo 
de atribuição do quinto e sexto 
lugares, por 29-27.

A equipa nacional não foi 

tão eficaz da marca dos sete 
metros (13.ª), com 23 golos 
em 31 remates, o que, ainda 
assim, elevou o total de golos 
para 228, marca que apenas 
fica atrás Noruega, Espanha, 
Eslovénia (todas semi-fina-
listas) e Alemanha.

O ponta direito António 
Areia foi o melhor marcador 
luso, com 26 golos, 12 dos 
quais através de penálti, não 
integrando a lista dos 20 mais 
concretizadores, liderada pelo 
norueguês Sander Sagosen, 
que já bateu o recorde do 
Europeu, com 65 remates 
certeiros.

A selecção lusa foi também 
a que efectuou mais passes, 
num total de 6.344, número 
para o qual contribuiu deci-
sivamente o central e estra-
tega Rui Silva, com 1.300 
efectuados.

Por outro lado, Portugal 
foi, depois da Eslovénia, a for-
mação que teve mais perdas 
de bola (80), apesar de ser a 
nona neste capítulo negativo 
em média por jogo (10), e a 
quarta mais indisciplinada, 
com 12 cartões amarelos e 34 
exclusões por dois minutos.

A equipa portuguesa foi a 
quinta que mais correu (234,8 
quilómetros) e a que saltou 

mais alto – os 75 centímetros 
do central Miguel Martins – 
sendo ainda protagonista do 
terceiro remate mais forte 
(139 km/h), protagonizado 
pelo lateral esquerdo André 
Gomes.

Alfredo Quintana foi a 
grande figura de Portugal 
no Euro2020 e foi o terceiro 
guarda-redes com maior nú-
mero de defesas, com um total 
de 84 intervenções (31% de 
eficácia), assumindo-se como 
o jogador nacional mais utili-
zado e o sétimo da prova, com 
um total de 374 minutos.

O lateral esquerdo Fábio 
Magalhães foi o quarto jo-
gador com maior número de 
assistências, com 30, numa 
classificação liderada por 
Sagosen, com 53, e na qual 
Miguel Martins segue em 
12.º lugar, com 25, enquan-
to o ponta esquerdo Fábio 
Antunes efectuou o segundo 
‘sprint’ mais rápido, a 31 
km/h.

Os jogadores da selecção 
masculina de ténis de mesa, 
que sexta-feira (24) garan-
tiram o apuramento para os 
Jogos de Tóquio2020, clas-
sificaram de “perfeito” o 
torneio no qual lograram a 
qualificação.

Após a vitória por 3-0 sobre 
a Bélgica, na segunda ronda, 
e já depois de um triunfo por 
3-0 com a Ucrânia na sexta-
feira, Tiago Apolónia explicou 
que esta “era uma qualificação 

muito desejada para os quartos 
Jogos Olímpicos”.

“Esta era uma competição 
complicada. Embora sejamos, 
a meu ver, a segunda melhor 
equipa europeia nos últimos 
10 anos, um torneio de qua-
lificação é muito complica-
do, com duas das melhores 
equipas europeias [Ucrânia 
e Bélgica]. Estamos muito 
contentes”, atirou.

O jogador enalteceu o 
estágio feito no início desde 

ano, bem como uma prepara-
ção “muito boa, de meses”, 
e descreveu como “perfeito” 
o resultado alcançado, um 
sentimento espelhado por 
Marcos Freitas.

“Foi perfeito, conseguimos 
o nosso objectivo e de uma 
maneira muito superior, com 
3-0 e 3-0. Conseguimos a su-
perioridade na mesa, sabíamos 
que éramos favoritos, mas é 
sempre preciso mostrar na 
mesa”, referiu.

Por seu lado, João Monteiro 
vê Portugal “entre as melhores 
selecções do mundo”, depois 

de dois jogos “muito difíceis, 
onde os pequenos pormenores 
e a união do grupo fizeram a 
diferença”.

Já a olhar para Tóquio2020, 
Apolónia admitiu que a equipa 
portuguesa é já “muito ex-
periente”, mas falta “algum 
tempo e há coisas importan-
tes para jogar até lá, como o 
campeonato do mundo por 
equipas”.

“Vamos [para os quartos 
Jogos Olímpicos da equipa] 
com a mesma motivação. Para 
já, é difícil falar dos Jogos, 
queremos desfrutar de uma 

qualificação muito difícil, 
treinar da melhor maneira e 
preparar bem”, apontou.

No final de dois jogos 
“muito intensos”, algo “nor-
mal nestes torneios em que 
há muito em jogo”, Marcos 
Freitas realçou o quinto lugar 
conquistado pela selecção em 
Londres2016, bem como o 
‘seu’ quinto posto no Rio2016, 
para falar das hipóteses de uma 
medalha.

A selecção lusa vai chegar 
a Tóquio2020 após um bronze 
nos Mundiais de 2019, tendo 
garantido, também, que dois 

dos três elementos da selec-
ção vão participar na prova 
individual masculina, o que 
acontecerá pela quinta vez.

No primeiro encontro de 
sexta-feira, Tiago Apolónia e 
João Monteiro bateram os bel-
gas Florent Lambiet e Martin 
Allegro, por 3-1 (12-10, 11-6, 
8-11 e 13-11).

Nos singulares, Marcos 
Freitas derrotou Cedric 
Nuytinck, por 3-2 (11-3, 12-
10, 8-11, 9-11 e 12-10), com 
João Monteiro a assegurar a 
qualificação, frente a Allegro, 
por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-8).
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Antiga estrela da NBA Kobe Bryant morre 
num acidente de helicóptero nos EUA

Benfica vence em Paços de Ferreira 
e consolida liderança

Ricardo Horta ‘dá’ Taça da Liga ao 
Sporting de Braga nos descontos

Um golo de Ricardo Horta ao ‘cair do 
pano’ deu sábado (25) a vitória ao Sporting 
de Braga sobre o FC Porto, 1-0, e consequen-
te conquista da Taça da Liga de futebol, a 
segunda da história dos minhotos.

O golo surgiu aos 90+5 minutos, com o 
extremo a aproveitar um ressalto num defesa 
portista após remate de Fransérgio e a não 
perdoar diante de Diogo Costa.

O Sporting de Braga vence pela segunda 
vez na sua história a Taça da Liga, batendo, 
tal como em 2013, o FC Porto por 1-0. 
Rúben Amorim, que como jogador venceu 
seis Taças da Liga, incluindo essa de há sete 
anos pelo Braga, continua a sua senda 100 
por cento vitoriosa, vencendo um troféu ao 
seu quinto jogo no comando técnico dos 
‘arsenalistas.

À quarta final, o FC Porto volta a não 
conseguir vencer o troféu que lhe falta no 
museu, a nível nacional, tendo deixado uma 
imagem ‘pálida’ na segunda parte.

Na última de três edições consecutivas 
da ‘final four’ da Taça da Liga realizada 
em Braga, os minhotos foram mais felizes, 
mas fizeram por isso, numa partida equili-
brada, com uma primeira parte bem mais 
interessante.

Depois do triunfo sobre o Sporting, na 
primeira meia-final (2-1), na terça-feira, 
Rúben Amorim fez apenas uma alteração 
no ‘onze’ com o regresso de Palhinha, tal 
como o FC Porto, que bateu o Vitória de 
Guimarães no apuramento para a final (2-1), 
na quarta-feira, com o também número ‘6’ 
Danilo a voltar à equipa.

Como contra os ‘leões’, os bracarenses 
voltaram a entrar muito fortes e, logo aos cin-
co minutos, estiveram muito perto de marcar: 
Ricardo Horta rematou à barra e, na sequên-

cia, Fransérgio amorteceu para Paulinho no 
‘coração’ da área, mas o avançado escorregou 
no momento do remate, valendo também um 
bom corte de Alex Teles.

Mais ligado ao jogo, o Braga voltou a criar 

muito perigo pouco depois, mas Alex Teles 
foi novamente providencial a dar o ‘corpo às 
balas’ a um remate de Ricardo Horta, parando 
um lance de golo iminente (13).

O FC Porto demorou a acertar e ‘acordou’ 
quando, após um mau passe de Bruno Viana, 
Luiz Diaz rematou por cima (17).

Mas as duas grandes ocasiões do FC 
Porto surgiram aos 38 minutos num espaço 
de poucos segundos: lançado por Otávio, 
Corona permitiu a defesa de Matheus e, 
na recarga, já bem dentro da pequena área, 
Soares preferiu a força à colocação e a bola 
esbarrou na trave.

Rúben Amorim lançou Trincão logo aos 
50 minutos (saiu Galeno) e, pouco depois, 
foi obrigado a mexer novamente dada a lesão 
de Tormena - entrou Wallace (56).

Sérgio Conceição esgotou as substituições 
em apenas seis minutos, lançando Romário 
Baró (72), Uribe (74) e Wilson Manafá (78) 
para os lugares de Sérgio Oliveira, Danilo 
e Marega.

A segunda parte foi menos interessante 
porque houve muitas paragens por causa de 
assistência médica a jogadores de ambas as 
equipas, o que retirou muito ritmo à partida 
e poucos foram os lances de perigo nas duas 
balizas.

O melhor deles, antes do golo, apareceu 
só aos 90+1 minutos, quando Raul Silva 
cabeceou à barra após livre de João Novais, 
entrado instantes antes e, aos 90+5, surgiu 
o tal tento do oportuno Ricardo Horta, que 
marcou o seu 17.º golo da temporada.

O líder Benfica venceu 
domingo (26) no terreno do 
Paços de Ferreira e alargou 
a vantagem para os directos 
perseguidores, na 18.ª jornada 
da I Liga de futebol, num jogo 
em que prevaleceu a lei do 
mais forte.

A 15.ª vitória consecutiva 
do Benfica no campeonato 
começou a desenhar-se ainda 
na primeira parte por Rafa, aos 
39 minutos, e foi consolidada 
no arranque da segunda, aos 
47, por Vinícius, confirmando 
uma clara superioridade da 
qualidade dos jogadores e uma 
vantagem que o guarda-redes 
pacense, sobretudo, foi con-
testando durante a partida.

Na tabela, o Benfica tem 
agora 51 pontos, aumentando 
para 10 a vantagem sobre 
o FC Porto, que tem menos 
um jogo, e 20 relativamente 
ao Famalicão, que ainda é 
terceiro.

O Paços, por sua vez, per-
deu um lugar e caiu para o 16.º, 
com os mesmos 16 pontos, 
dois à frente do Portimonense, 
17.º e já em zona de descida.

O ‘bis’ ao Sporting valeu a 
titularidade a Rafa, em substi-
tuição de Chiquinho, na única 
alteração no ‘onze’ promovida 

por Lage, e o internacional 
português justificou a aposta 
ao desfazer a igualdade perto 
do intervalo, conseguindo 
finalmente bater Ricardo 
Ribeiro, que por várias vezes 
conseguiu adiar o inevitável.

O Paços tentou ser fiel à 

sua estratégia, conseguindo 
até responder de forma algo 
ousada, com Pedrinho a apa-
recer nas costas de Tanque 
e, nos corredores, Hélder 
Ferreira e Castanheira surgiam 
no apoio, procurando com isso 
levar a bola para longe da sua 
baliza.

A ideia era ter bola o máxi-
mo de tempo e procurar cansar 
o Benfica, que, apesar de jogar 
com as linhas adiantadas, 
nunca foi muito agressivo 
e, em rigor, nem precisou, 
aproveitando a qualidade 
individual dos seus jogadores 
para explorar as falhas dos 
adversários, recuperar a bola e 
lançar transições rápidas.

O maior entrave aos encar-
nados acabou por ser Ricardo 
Ribeiro, enorme a defender o 
livre de Grimaldo, aos 10 mi-
nutos (na sequência do canto 
Vinícíus cabeceou ao ferro), 
fazendo o mesmo, mais tarde, a 
remates de Rafa (21 minutos), 

Ferro (26) e Pizzi (45).
Pizzi, Rafa e Vinícius for-

mavam uma sociedade quase 
perfeita e os três participaram 
directamente no lance em que 
o avançado brasileiro fez golo, 
aos 16 minutos, anulado por 
fora de jogo e confirmado 
também pelo vídeoárbitro.

O Paços, com Diaby de 
regresso ao ‘onze’, ao lado de 
Eustáquio, para dar músculo 
ao meio campo, só por uma vez 
ameaçou a baliza encarnada, 
mas Odysseas negou o golo a 
remate de Hélder Ferreira, aos 
34 minutos, em contraciclo 
com um jogo que tinha mais 
Benfica.

Após várias tentativas, os 
encarnados acabaram mesmo 
por chegar à vantagem quando 
Rúben Dias descobriu Rafa 
e o internacional português, 
após tirar Marco Baixinho do 
caminho, rematou cruzado e 
bateu Ricardo Ribeiro.

O Benfica quebrava a re-
sistência dos pacenses perto 
do intervalo e resolveu o 
jogo no arranque do segundo 
tempo, numa transição rápi-
da, com Rafa nas costas dos 
defesas a cruzar para Vinícius 
encostar.

Diaby, pouco depois, ainda 
teve nos pés a possibilidade de 
recolocar o Paços na discussão 
do resultado, mas Odysseas 
defendeu o remate.

Até ao final, o Benfica 
desacelerou e apostou mais 
na gestão do resultado, com 
bola e longe da sua baliza, para 
satisfação dos seus adeptos, 
que fizeram da Capital do 
Móvel um ‘miniestádio’ da 
Luz e festejaram a 18.ª vitória 
consecutiva do Benfica como 
visitante.

O norte-americano Kobe Bryant, 41 anos, 
considerado um dos maiores jogadores 
de sempre da Liga Norte-Americana de 
Basquetebol (NBA), morreu domingo (26) 
na sequência de um acidente de helicópte-
ro em Calabasas, na Califórnia (Estados 
Unidos).

Segundo avança o site 
norte-americano TMZ, cita-
do pela agência de notícias 
francesa AFP, no helicóptero 
em que viajava Kobe Bryant 
seguiam mais quatro pessoas, 
e nenhuma resistiu à queda do 
aparelho.

O basquetebolista, conhe-
cido como o ‘Black Mamba’ 
(cobra mamba negra), chegou 
à NBA aos 17 anos e actuou ao 
longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, 
tendo sido cinco vezes campeão norte-
americano e duas vezes campeão olímpico 
(Pequim2008 e Londres2012). É um dos 
únicos sete atletas que ultrapassaram a 
marca dos 30.000 pontos na carreia.

Kobe era, até há um dia, o terceiro me-
lhor marcador da história da NBA, com 

33.643, apenas atrás de Kareem Abdul-
Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928), 
tendo sido agora ultrapassado por LeBron 
James (33.655).

No sábado, depois de ser superado, o ex-
jogador deu os parabéns a LeBron James 

através do Twitter: “Continua a levar o jogo 
para a frente King James. Muito respeito 
irmão”.

Em Abril de 2016, Kobe disputou a sua 
última partida na NBA, na qual marcou 60 
pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o 
jogador mais velho a anotar pelo menos 50 
pontos num jogo na NBA.

Sporting sobe ao terceiro lugar da I Liga 
com triunfo frente ao Marítimo

O Sporting regressou se-
gunda-feira (27) aos triun-
fos na I Liga portuguesa 
de futebol, ao derrotar o 
Marítimo por 1-0 no Estádio 
de Alvalade, em Lisboa, em 
jogo da 18.ª jornada, e subiu 
à terceira posição do cam-
peonato.

Um golo do defesa colom-
biano Borja, que se estreou a 
marcar no campeonato aos 
76 minutos, selou a vitória 
dos ‘leões’, que somam agora 
32 pontos, ultrapassando o 
Famalicão no terceiro posto, 
mantendo-se a 19 pontos do 
líder Benfica, equipa com 
a qual perderam na jornada 

anterior.
Já o Marítimo interrompeu 

uma série de cinco encontros 
sem perder e manteve-se na 

11.ª posição, com os mesmos 
vinte pontos que Tondela e 
Santa Clara, que se seguem 
na tabela classificativa.
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tempOs liVres

Panacota de chocolate e menta

INGREDIENTES:

300 ml natas•	
100 ml leite meio-gordo•	
100 g açúcar•	
1 tablete chocolate preto recheado com creme de menta•	
1 c. de café baunilha em pó•	
1 saqueta gelatina em pó•	
qb folhas de hortelã•	

PEIXES

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril
Nestes dias que se aproximam, sentirá o peso 
da indecisão na sua vida. Para além disso, pode-
rá estar dividido entre duas situações o que fará 
com que perca o foco e não consiga estar a cem 
por cento em lado algum. Veja se quer continuar 
desta forma.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio
Nesta semana, estes nativos deverão agir com 
toda a sua força interior e perseguir os seus ob-
jectivos não deixando nada ao acaso. Algumas 
vezes vão precisar usar da sua perícia e sedução 
para chegar onde pretendem, em outros casos te-
rão de ter uma atitude mais aguerrida.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho
Nesta semana, poderá ver-se envolvido em algu-
mas disputas e discussões em que haverá necessi-
dade de se defender. Vai poder contar com a sua 
força interior e conseguirá alcançar os seus ob-
jectivos. No entanto, não se vai sentir verdadeira-
mente vitorioso, há sempre algo que se perde.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho
Nesta semana irá finalmente dizer algumas coi-
sas que tem vindo a evitar. O seu poder de comu-
nicação está em alta e deverá aproveitar para cla-
rificar alguns aspectos da sua vida. Comunique e 
encontre o entendimento que necessita. Na saúde 
perspetivam-se fragilidades ao nível da garganta.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto
Nesta semana, o lado empreendedor destes nati-
vos vai notar-se. Crescimento será a palavra de 
ordem em tudo o que fazem. Já delinearam uma 
estratégia e será por estes dias que a irão imple-
mentar. Tudo está bem estruturado. A saúde es-
tará estável.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro
Esta semana, estes nativos podem contar com al-
gumas limitações, é possível que se sintam pre-
sos, que anseiem fazer mais coisas, mas que as 
circunstâncias da vida não o permitam. Há que 
aproveitar para serenar a mente. Na saúde tenha 
atenção à coluna e à visão.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro
Nesta semana, estes nativos poderão sofrer al-
gumas desilusões que poderão dar lugar a uma 
mágoa. Aconselha-se a agir com prudência, pois 
como sabe as palavras podem ferir os sentimen-
tos dos outros, ao mesmo tempo que, como res-
posta, os seus também podem ser magoados.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro
Por estes dias poderá ter algumas desilusões que 
o podem deixar triste. Não se esqueça que tem 
sempre alguém que o apoia e que é apenas uma 
fase. Aproveite a amizade de quem o rodeia e te-
nha a certeza de que rapidamente se vai reerguer. 
Na saúde prevê-se fragilidade emocional.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Esta semana será de grandes conquistas, aprovei-
te! Está com a sabedoria, o carisma e a capacida-
de de liderança necessária para alcançar todos os 
seus objectivos. Aproveite esta energia da melhor 
forma. No trabalho, tudo estará sob controle. Na 
saúde deverá ter atenção ao colesterol.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Nesta semana, estes nativos irão sentir um ree-
quilíbrio em várias áreas. É possível que recebam 
o retorno do esforço realizado até ao momento, 
ao mesmo tempo que assumirão novamente o 
controle da sua vida. No amor, um relacionamen-
to estará numa fase apaixonante.

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Nesta semana, estes nativos estarão no comando 
da sua própria vida de um modo activo e determi-
nado. A sua capacidade argumentativa estará no 
auge e qualquer que seja a discussão, irão con-
seguir atingir o que desejam. Aconselha-se, no 
entanto, a alguma serenidade.

HORÓSCOPO

19 de Fevereiro a 20 de Março
Nesta semana, estes nativos estarão com força 
e determinação para atingir os propósitos a que 
se propõem. Sentirão uma grande vontade de di-
zer o que sentem, de expressar as suas ideias e 
de avançar com os projetos que têm em mente. 
Aconselha-se,no entanto, máxima precaução.

PenSaMentO da SeMana

“Uns não vivem por temer morrer; 
eu não morro por temer viver.”

- Mia Couto (n. 5 Jul 1955), escritor e biólogo moçambicano

anedOtaS

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

CONFECÇÃO:
 Num tacho, coloque as natas, o leite e o açúcar. Deixe fer-

ver até que o açúcar se dissolva.
Adicione o chocolate partido em pedaços e misture até que 

derreta. Junte a baunilha, a gelatina e misture bem até que 
esteja dissolvida.

Coloque em frascos e leve ao frio.
Sirva decorado com folhas de hortelã.

Uma senhora tinha um filho muito mal educado. Como ela ia dar um jan-
tar muito importante, decidiu avisá-lo para se portar bem. No decorrer do 
jantar, o menino queria pão, então esticou-se todo para chegar ao cesto.
Diz-lhe a mãe:
– Pedro não te avisei que isso não se faz. Não tens língua?
– Mas mãe, se o braço é pequeno imagina a língua... 

Um homem entrou numa agência dos correios para enviar um telegrama.
Homem:
– Quanto custa uma palavra?
Funcionário:
– Dez cêntimos. A assinatura é grátis.
Homem:
– Nesse caso, gostaria apenas de assinar o telegrama. Sabe, eu sou índio e 
o meu nome é Voltonodomingojoão.

No médico:
– Então Miguelito, quantos anos tens?
– 4!
– E quando é que fazes 5?
– Quando os 4 se acabarem!

Estava eu a ler o jornal e uma das notícias tinha o seguinte título: “Estão a 
violar os direitos...” Logo pensei em mim... Ainda bem que sou canhoto!!!

***

***

***
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AMOR DA PÁTRIA COMMUNITY CENTRE
1136 College Street, Toronto. Tel.: 416-535-2696

Sábado, 8 de Fevereiro: 49.º Aniversário. Actuação do conjunto Mexe Mexe. 
Informações: 905-274-9488 ou 416-535-2696.

ARSENAL DO MINHO OF TORONTO C.C
3404-A Dundas Street West, Toronto. Tel.: 416-532-2328

Sábado, 22 de Fevereiro: XXIII Festival de Concertinas e Cantares ao De-
safio, às 18h30, na Local 183 (1263 Wilson Ave.). Música a cargo de 5 Star 
Productions. Informações: 416-989-6484 ou 647-523-4664.

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.

ASSOCIAÇÃO MIGRANTE DE BARCELOS 
2079 Dufferin Street, Toronto. Tel: 416-652-6354

Sábado, 15 de Fevereiro: Festa S. Valentim, às 19h00, na Local 183 (1263 
Wilson Ave.). Haverá sorteio de uma viagem a Portugal na compra do bilhete. 
Actuações de Banda Nova e de Victor Rodrigues, vindo de Portugal. Informa-
ções: 647-949-1390, 647-781-2061 ou 416-831-8251.

CASA DAS BEIRAS C.C.C. OF TORONTO
34 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-604-1125

Sábado, 1 de Fevereiro: 20.º Aniversário, às 18h00. Presença do Presidente da 
Câmara de Viseu, Dr. António Almeida Henriques e vários políticos comunitá-
rios. Actuação de Gilberto Amaral. Som e luzes a cargo de 5 Star Productions. 
Informações: 416-604-1125 ou 647-261-7155

CASA DO ALENTEJO COMMUNITY CENTRE
1130 Dupont Street, Toronto. Tel.: 416-537-7766

Sexta-feira, 14 de Fevereiro: 37.º Aniversário, às 18h30. Actuações do 
grupo coral da Casa do Alentejo e de Luís Simão e seu quarteto. Sábado, 15 
de Fevereiro: Gala de Fado, às 19h30, com os fadistas Jorge Nunes e Débora 
Rodrigues, vindos de Portugal e Manuel Silva. Informações: 416-537-7766.

CASA DOS AÇORES DO ONTÁRIO
1136 College Street, Toronto.Tel.: 416-603-2900

Sábado, 1 de Fevereiro: 2.º Jantar em louvor do Divino Espírito Santo, às 
19h30. Actuação de Tony Silveira. Sábado, 15 de Fevereiro: Festa de S. Va-
lentim. Som a cargo de DJ Ellite Sounds. Actuação de Eddy Sousa. Sábado, 
22 de Fevereiro: Carnaval. Som a cargo de DJ Gill. Sábado, 29 de Fevereiro: 
Portuguese Kids.

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS DE MISSISSAUGA
53 Queen Street Norte, Mississauga.Tel: 905-286-1311

Sábado, 1 de Fevereiro: Baile da Nova Direcção. Actuação de Unique 
Touch.

LUSO CANADIAN CHARITABLE SOCIETY
6245 Mississauga Rd., Mississauga. Tel: 905-858-8197

Sábado, 1 de Fevereiro: Dia das Amigas, às 17h00, no Ancaster Fairgrounds 
Hall (630 Trinity Rd., RR#1, Jerseyville).

NATURAIS E AMIGOS DE ÁGUA DE PAU
Sábado, 8 de Fevereiro: Convívio, às 18h00, na Local 183 (1263 Wilson 

Ave.). Presença do padre João Furtado e José Martins, vindos de Água de 
Pau. Actuações de David Loureiro, vindo dos EUA; Sylvie Pimentel, vinda 
de Montreal e Karma Band. Informações: 416-999-4707.

PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO
1037 Bloor St. W., Toronto

Sábado, 22 de Fevereiro: Danças de Carnaval à moda da Ilha Terceira, às 
19h30. Informações: 416-536-3333.

RANCHO FOLCLÓRICO ESTRELAS DO NORTE OF TORONTO
337-B Symington Avenue, Toronto. Tel.: 416-988-2896

Sábado, 29 de Fevereiro: Festa do Caçador, às 19h30, na Casa da Madeira 
(1621 Dupont St.). Actuação de Moda Nova. Informações: 416-988-2896, 
647-333-4999 ou 416-802-0635

UNIVERSIDADE DE TORONTO
73 Queen’s Park Cres. East, Room 223, Toronto Tel: 416-813-4085

Estamos actualmente a recrutar pessoas que falam inglês e português para 
participarem num estudo de pesquisa sobre a aquisição da fala. A participação 
incluirá: duas tarefas de produção, duas tarefas de audição e um questionário. 
Os testes são realizados de Janeiro a Março, na sala 326 Carr Hall. Informações: 
anabela.rato@utoronto.ca.

CLUBES & ASSOCIAÇÕES ALUGA-SE | FOR RENT (Residential)

COLLEGE & LANSDOWNE
Apartamento todo renovado aluga-se com  

2 quartos. Disponível de imediato. $2,300 tudo 
incluído. Perto de TTC e centros comerciais. 

Contactar Hugo: 416-402-7055 X1612

PRECISA-SE | HELP WANTED

GMCC INC. is looking for snow-removal sub-contrac-
tors, employees and drivers with and without experience. 
Please contact us for more information at: 416-783-3500
GMCC INC. precisa de sub-contratados para remoção 
de neve, empregados e condutores com e sem experiên-
cia. Para mais informações: 416-783-3500 1595-14

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 algu-
ma experiência. Contactar: 416-881-3304 1607-14

JMCC LtD. is looking for cleaners.  
We accept candidates with and without experience. 

Contact: 416-653-6897
JMCC LtD. precisa de pessoas para limpeza. 
Aceitamos candidatos com ou sem experiência. 

Contactar: 416-653-6897 1610-13

MOtORIStA DE pESADOS precisa-se com carta 
AZ, para conduzir dump truck e puxar porta máquinas. 
Também se precisa de operadores de máquinas para tra-
balhar em escavação. Contactar: 416-740-8300, Fax: 
416-740-8301 ou email: maria@mantor.ca 1611-14

pORtUGUESE & pOLISH 
CLEANING LADIES INC

Senhoras precisam-se para limpeza de casas e  
também senhoras para conduzir. É necessário ter  

cartão de trabalho. Por favor telefonar para 
Fernanda: 416-781-5324 1611-22

MASONRY COMpANY seeking experienced bri-
cklayers (houses/high rise). All safety must be up to date 
and must be a member of Local 183 or be willing to join. 
Please call: 905-660-4924 1612-15

DRIVER pOSItION available. Full time. 
Must speak English. G license, clean abstract. 

$17.00/hour. Fast paced environment. 
Call Aldina: 416-771-9747 1612-13

MECÂNICOS precisam-se para máquinas de constru-
ção. Contactar: 416-627-3903 1612-19

ApARtAMENtO renovado aluga-se com 1 quarto, 
cozinha e sala espaçosa. Localizado numa área tranqui-
la, perto da Jane & Sheppard. Perto da paragem do au-
tocarro, da estação do metro, supermercados e banco. 
Estacionamento não incluído. Para não fumadores e sem 
animais. Pede-se o 1.º e o último mês. Um ano de aluguer 
para 1-2 adultos $1,500. Contactar: 647-501-2009 1613

Projecto pedagógico em 
Fafe leva 4.000 alunos ao 
teatro até Maio

O projecto de teatro pedagógico, que vai ser promovido 
em Fafe até Maio, proporcionará este ano espectáculos a 
4.000 alunos do concelho, que assistirão a nove peças, 
segundo fonte autárquica.

Segundo aquele município do distrito de Braga, “a 
iniciativa baseia-se nas obras de leitura aconselhada para 
cada ano lectivo”.

Citado num comunicado enviado quinta-feira (23) à 
Lusa, o vereador da Cultura e Educação, Pompeu Martins, 
assinala que “o teatro pedagógico está direccionado para 
a comunidade escolar e é tido como um meio facilitador 
de aprendizagem e motivador da leitura, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento e formação cultural dos 
nossos jovens”.

Até Maio, os alunos poderão assistir às peças “A Farsa 
de Inês Pereira”, “Auto da Barca do Inferno”, “Descobrir 
Sophia”, “Sonho d’Os Piratas”, “A Viúva e o Papagaio”, 
“Episódios da Vida Romântica”, “Serendipity” ou “Not one 
of Us”, “Leandro, Rei da Helíria” e “Pessoalmente”.

O “Teatro Pedagógico 2020”, como se designa a ini-
ciativa, é um projecto promovido em articulação com os 
agrupamentos de escolas de Fafe.

São abrangidos alunos do 2.º e 3.º ciclos, do ensino secun-
dário, Escola Profissional de Fafe e do ensino particular.

A propósito deste projecto, o vereador reforça que “o 
município de Fafe tem mantido a sua aposta na cultura e 
educação, promovendo diversas actividades que contri-
buem para uma sociedade mais activa, consciente e com 
um sentido crítico e de responsabilidade”.

Ao palco do Teatro Cinema, a principal sala de espec-
táculos da cidade, vão subir cinco grupos de teatro: Teatro 
Actus, Birra Produções, Caixa de Palco, Há Cultura, ETC 
English Theatre Company.

Migas vão “reinar”  
em restaurantes de Mora  
em Fevereiro

As migas vão “reinar” durante o mês de Fevereiro 
em 11 restaurantes do concelho de Mora, no distrito de 
Évora, numa iniciativa destinada a promover a gastrono-
mia regional e a atrair visitantes, divulgou quinta-feira 
(23) a Câmara Municipal.

Intitulado “Mês das Migas”, o evento, promovido 
pelo município, em colaboração com a restauração 
local, pretende “trazer 
movimento ao conce-
lho”, em Fevereiro, um 
mês de “época baixa”, 
através da “valorização 
da gastronomia alente-
jana” e da promoção de 
um prato típico, que é 
“tão apreciado”.

A autarquia consi-
dera que, apesar de ao 
longo do ano as migas 
serem uma constante 
nas ementas dos restau-
rantes, em Fevereiro, a 
oferta é adaptada ao evento e as sugestões de pratos de 
migas e respectivas combinações são as mais diversas.

“Edição após edição, surgem inovações resultantes da 
imaginação e trabalho dos restaurantes participantes”, 
refere o município.

As migas constituem, segundo os especialistas, “um 
prato que tem tanto de delicioso como de versátil”, visto 
que há migas de espargos, de batata, gatas e de coentros, 
passando pelas de ovas e de enchidos, entre outras.

A base é o pão alentejano e os acompanhamentos 
podem ser os mais variados, havendo “migas para todos 
os gostos”.

www.voicenews.ca

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 ser-
vo meu?” Peço-vos pão para comer, casas para habitar e dinhei-
ro para dar a todas as pessoas que de mim se lembram.    - D.J.

ORAçãO AO DiVinO eSPÍRitO SAntO
Ó Divino Espírito Santo! Vós que esclareceis tudo, que ilumi-
nais todos os meus caminhos para que eu possa atingir a fe-
licidade; Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e 
esquecer as ofensas e até o mal que me têm feito. A vós que 
estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente 
agradecer por tudo o que tenho e que sou e confirmar uma vez 
mais a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maiores 
que sejam a ilusão, ou as tentações materiais, com a esperança 
de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus 
irmãos, na perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma 
vez. (Rezar um Pai Nosso e uma Avé-Maria.) Obrigado pela 
graça recebida. (A pessoa deverá rezar esta oração por três dias 
seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três dias será alcança-
da a graça, por mais difícil que seja. Publicar a oração assim 
que receber a graça.)                                                     – S.P.
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Vírus: Ouro atinge máximos desde 2013 devido 
à propagação do coronavírus

A cotação da onça de ouro registou ontem (27) novos 
máximos desde 10 de Abril de 2013 ao atingir 1.585,73 
dólares, refere a Efe.

Cerca das 12:00 em Lisboa, a onça de ouro estava a 
subir 0,87% face ao encerramento na sexta-feira, quando 
estava nos 1.572,03 dólares.

Analistas citados pela Efe recordam que a cotação do 
ouro, considerado um valor de refúgio para os investidores, 
está hoje a ser condicionado pela incerteza gerada pela 
propagação do coronavírus e as consequências que esta 
pode ter a nível sanitário e económico.

Esta incerteza está a provocar fortes perdas nos mer-
cados mundiais, estando Frankfurt e Londres a recuar 
mais de 2%.

Cimeira dos países da coesão da UE já com 13 chefes de Estado e de Governo confirmados
A cimeira dos países 

“Amigos da Coesão”, no sába-
do, em Beja, tem já presenças 
confirmadas de 13 chefes de 
Governo e de Estado, além 
dos comissários europeus do 
Orçamento, Johannes Hahn, 
e coesão e reforma, Elisa 
Ferreira.

Fonte do executivo portu-
guês adiantou à agência Lusa 
que a adesão a esta cimeira, 
que foi anunciada na semana 
passada pelo primeiro-minis-
tro, António Costa, tem sido 
“muito rápida” por parte dos 
Estados-membros que mais 
beneficiam dos fundos de 
coesão da União Europeia.

Além do anfitrião António 
Costa, está já confirmada a 
presença do Presidente de 
Chipre e de mais 11 primeiros-
ministros, entre os quais o da 
Croácia, Andrej Plenkovi, 
país que detém a agora a presi-
dência da União Europeia.

Em Beja também vão 
estar primeiros-ministros da 
República Checa, Eslováquia, 
Espanha, Eslovénia, Estónia, 
Grécia, Hungria, Malta, 
Polónia e Roménia.

Segundo fonte do Governo 

português, até terça-feira 
será confirmado quem en-
cabeçará a delegação da 
Bulgária, sabendo-se já que 
Itália, Lituânia e Letónia se 
farão representar ao nível 
de ministros dos Negócios 
Estrangeiros.

Esta será a terceira cimei-
ra dos países “Amigos da 
Coesão”, depois de Bratislava 
e de Praga, e esta reunião de 
Beja realizar-se-á a pouco 
mais de duas semanas da 
cimeira informal de chefes 
de Estado e de Governo da 
União Europeia, prevista para 
dia 20 de Fevereiro e que foi 
convocada pelo Presidente do 
Conselho Europeu, Charles 
Michel.

A cimeira em Portugal terá 
lugar numa altura em que se 
mantém o impasse em torno 
das negociações sobre o 
orçamento da UE para 2021-
2027, sendo que o objectivo 
comum dos 27 é alcançar 
um acordo até ao final do 
primeiro semestre, de modo a 
garantir que não há um hiato 
na transição entre o quadro 
actual e o próximo – como 
sucedeu há sete anos – o que 

teria consequências a nível 
de programação atempada 
dos fundos.

No segundo semestre do 
ano passado, a presidência 
finlandesa do Conselho da 
UE foi incapaz de reunir 
consenso entre os 27, tendo 
a sua última proposta sido 
«chumbada» no Conselho 
Europeu celebrado em 13 de 
Dezembro em Bruxelas, para 
agrado de Portugal e dos res-
tantes «Amigos da Coesão», 
já que a mesma preconizava 
cortes de vulto em relação ao 
actual quadro.

Na ocasião, Costa congra-
tulou-se com o que classificou 
como a “morte diplomática” 
da proposta da presidência 
finlandesa sobre o próximo or-
çamento plurianual da União 
Europeia, que defendia contri-
buições dos Estados-membros 
equivalentes a 1,07% do 
Rendimento Nacional Bruto 
(RNB) conjunto da UE a 27 
(sem o Reino Unido), valor 
abaixo da proposta original da 
Comissão Europeia (1,11%) 
e liminarmente rejeitado 
por um grupo alargado de 
países, como Portugal (que 

defende pelo menos 1,16%), 
assim como pelo Parlamento 
Europeu (cuja ambição chega 
aos 1,3%).

Na quarta-feira passa-
da, durante um encontro 
com militantes do PS, em 
Lisboa, o ministro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, des-
dramatizou já em parte o 
resultado destas negociações 
para Portugal.

O ministro de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros 
afirmou que se pode “dar por 
adquirido” que, no próximo 
Quadro Financeiro Plurianual 
(2021-2027), Portugal não 
contará com “menos recur-
sos” a “preços correntes” 
do que aqueles que teve até 
agora.

“Nós temos hoje como 
referências a insistência de 
vários países em reduzir o 
orçamento comunitário para 
o equivalente a 1% da rique-
za que é gerada todo o ano 
na União Europeia, temos o 
Parlamento Europeu a dizer 
que não, e que a referência 
deve ser 1,3% do conjunto da 
riqueza gerada em cada ano 

na União Europeia, e pensa-
mos que a negociação tem de 
estar mais próxima do valor 
do Parlamento Europeu do 
que no limiar abaixo”, disse 
Augusto Santos Silva.

De acordo com o chefe 
da diplomacia portuguesa, 
será possível “conseguir, 
certamente, uma boa nego-
ciação”.

“Eu diria, no momento 
presente, que posso dar por 
adquirido que Portugal não 
terá no próximo septénio,  
nos próximos sete anos, 
menos recursos do que teve 
nestes anos a preços corren-
tes. Vamos ver o que é que 
conseguimos a mais do que 
isto”, acrescentou Augusto 
Santos Silva.

Vírus: Balanço na China sobe 
para 80 mortos e mais de 
2.300 casos confirmados

O número de mortos devido ao novo coronavírus 
detectado na China aumentou segunda-feira (27) para 
80, após 24 novos óbitos registados na província de 
Hubei, o epicentro do contágio, anunciaram as autori-
dades locais.

Nesta região foram detectados 371 novos doentes in-
fectados pelo coronavírus (denominado provisoriamente 
2019-nCoV), elevando o número de casos confirmados 
para mais de 2.300 em todo o território da China, segundo 
dados do Governo central.

O novo coronavírus foi detectado na cidade chinesa 
de Wuhan (centro) no final de 2019 e o anterior balanço 
apontava para 56 mortos na China.

A maioria das pessoas infectadas encontram-se no ter-
ritório continental da China, mas há também casos confir-
mados em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, 
Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, 
Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

Em Portugal, não se confirmou a infecção de um 
homem que apresentava suspeitas e que foi hospitali-
zado no sábado, em Lisboa, depois de ter regressado 
de Wuhan.

Quanto às duas dezenas de portugueses que estão na 
zona afectada, Lisboa admite retirá-las para Portugal, 
mas não esclareceu ainda o modo como irá proceder.

O ministro da Saúde chinês, Ma Xiaowei, alertou no 
domingo que os infectados podem transmitir a doença 
durante o período de incubação, que demora entre um 
dia e duas semanas.

Durante aquele período, os infectados não revelam 
sintomas, o que anula o efeito das medidas de rastreio, 
como medição de temperatura nos aeroportos ou estações 
de comboio.

Os sintomas incluem febre, dor, mal-estar geral e 
dificuldades respiratórias.
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Imagem de Fátima iniciou no sábado uma viagem  
de ano e meio pela Nicarágua

Jardim franciscano ajuda a ler a Bíblia em Fátima
Portugueses vencem Melhor 
Curta Metragem e Melhor 
Direcção de Animação nos 
‘Óscares’ da animação

O filme “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias” da 
realizadora portuguesa Regina Pessoa, venceu domin-
go (26) o prémio de Melhor Curta Metragem e Sérgio 
Martins venceu a Melhor Direcção de Animação em 
Longa Metragem, pelo filme “Klaus” nos prémios 
Annie.

Considerados os ‘Óscares’ do cinema de animação, 
os Annie distinguem produções de animação, em curta 
e longa-metragem, e são atribuídos anualmente pela 
Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

Na 47.ª cerimónia de entrega dos prémios Annie, 
em Los Angeles, nos Estados Unidos, “Tio Tomás, A 
Contabilidade dos Dias”, de Regina Pessoa, coprodução 
de França, Portugal e Canadá venceu a corrida para o 
galardão de melhor ‘curta’, onde estava ainda nomeado 
‘Purpleboy’, de Alexandre Siqueira.

Desde a estreia, em Junho do ano passado, na Croácia, 
“Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias” foi já distingui-
do no festival de cinema de Annecy, em França, com 
o prémio especial do júri, no festival Animamundi, no 
Brasil, nos Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, 
e em Chicago, nos Estados Unidos.

Já o português Sérgio Martins, venceu na categoria 
de Melhor Direcção de Animação em Longa Metragem, 
pelo filme “Klaus”, da espanhola SPA Studios, disponível 
na plataforma Netflix.

“Klaus” foi o grande vencedor da noite, alcançando 
sete distinções, entre a quais a de Melhor Filme, categoria 
onde estavam nomeados “Frozen 2”, da Walt Disney 
Animation Studios, “Como Treinar o seu Dragão: O 
Mundo Secreto”, da DreamWorks Animation, “Missing 
Link”, da Laika e LLC, e ainda “Toy Story 4”, da Pixar 
Animation Studios.

O filme “Klaus”, do realizador espanhol Sergio Pablos, 
disponível na plataforma Netflix, estava nomeado para 
sete Annie.

Nesta produção, trabalhou ainda Edgar Martins, irmão 
de Sérgio Martins, no departamento de argumento.

filme “tio tomás, a contabilidade dos dias”

Por João Luís Gomes (texto) e Paulo Novais (foto)
Agência Lusa

Num tempo em que as preocupações ambientais estão 
na ordem do dia, os frades Capuchinhos têm em Fátima um 
“oásis”, onde a ecologia é o ponto de partida para a reflexão 
sobre a Bíblia.

Seguindo o espírito do fundador, S. Francisco de Assis, 
estes franciscanos cuidam, desde há década e meia, do 
Jardim Bíblico, que integra o que se pode apelidar de “tripé 
de evangelização” que instalaram em Fátima e que dá corpo 
ao Centro Bíblico dos Capuchinhos.

Tudo começou quando, há quase duas décadas, o então bispo 
de Coimbra, João Alves, enviou a Fátima um grupo de padres 
para verem quais as condições que a casa dos capuchinhos 
tinha para receber um retiro de Verão.

“Eles vieram e viram que tínhamos boas instalações na 
casa, mas faltava um espaço verde que defendesse do sol 
dessa altura. Depois, o ministro geral (da Ordem) de Roma, 
em visita, viu que a casa estava um pouco exposta ao público 
e adiantou-nos dinheiro para adquirirmos o terreno onde se 
criasse um bosque, que é tradicional nos nossos conventos 
mais clássicos, onde tivéssemos um lugar de refúgio, de mais 
contemplação da natureza, de encontro pessoal com Deus”, 
recordou Frei Morgado à agência Lusa.

Estes incentivos juntaram-se ao reconhecimento de que, 
existindo já o Centro Bíblico, com a Difusora Bíblica – que 
se dedica à tradução e edição da Bíblia em múltiplos formatos 
e à publicação da Revista Bíblica – faria sentido um espaço 
que, além de relaxante e indicado para a reflexão interior, pu-
desse ser didáctico ao recorrer à natureza para ir ao encontro 
do texto bíblico.

E assim, com o apoio de um arquitecto paisagista cedido 
pelo Santuário de Fátima – Velho da Palma – e com as ideias 
de Frei Lopes Morgado, foi nascendo o Jardim Bíblico.

“Este era um espaço para mostrarmos às pessoas, até dentro 
da linguagem franciscana, as criaturas como revelação de 
Deus, como as letras que Deus foi deixando, as pegadas que 
Deus deixou na natureza”, explicou Frei Morgado, enquanto 
passeava de Bíblia na mão entre as árvores plantadas no 
complexo dos Capuchinhos.

Ciprestes, choupos, olaias, cedros, videiras, alfarrobeiras, 

pinheiros e, claro, oliveiras, além da mostardeira, são algumas 
das espécies presentes no espaço, cada uma com uma frase 
bíblica a pedir reflexão.

“Há pessoas que vêm aqui, com a Bíblia na mão” e são 
vistas “a passear, a sentar-se nos vários bancos e cantos de 
pedra” do espaço – onde pedras têm gravados os nomes das 12 
tribos de Israel e dos 12 apóstolos – disse o padre franciscano, 
acrescentando: “o conselho que damos é lerem o que na Bíblia 
se diz acerca de cada árvore, fazerem ligações à vida”.

“Por exemplo, estamos aqui neste espaço, o cenáculo 
[pequeno anfiteatro circular, com capacidade para cerca de 
100 pessoas sentadas, em pleno jardim], que é o lugar da 
instituição da eucaristia, logo está ligado ao pão e ao vinho. 
Infelizmente, as videiras que aqui plantámos secaram, mas 
[neste local] pegávamos no capítulo 15 de S. João e líamos o 
texto ‘Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor’”, partindo 
depois para a reflexão sobre aquele trecho bíblico.

“É nesta meditação que as pessoas se envolvem aqui den-
tro”, sublinhou.

Com as preocupações com a “Casa Comum”, manifestadas 
pelo Papa Francisco na encíclica “Laudato Si”, maior sentido 
ficou a fazer o Jardim Bíblico.

“Essa dimensão [de preocupação ambiental] tem sido 
bastante valorizada e procurada”, assegurou, frisando que, 
ali, “a palavra de Deus é para ser lida, mas meditada devagar 
e pouco de cada vez”.

“Ao olharmos para uma árvore, estamos a olhar para um 
livro, podemos dizer. A nossa vida decorre ao ritmo a que 
decorre a vida da natureza e, olhar para a Criação, para a 
Natureza, é a melhor maneira de nos olharmos a nós próprios”, 
disse Frei Morgado, para depois explicar que o Jardim, onde 
se “olha” para a Criação, é a primeira peça do tripé, que 
continua a construir-se na Difusora Bíblica, com a “Palavra 
Revelada”, através das múltiplas publicações e termina na 
colecção de presépios Evangelho da Vida, que remete para 
a “Encarnação”.

Esta colecção visitável de presépios de todo o mundo, 
inaugurada no dia 4 de Janeiro, conta já com perto de 1.500 
exemplares, que mostram como o nascimento de Cristo é 
visto por múltiplas sociedades e patenteiam a inculturação 
desse acontecimento.

Esta forma de evangelizar faz parte dos planos dos 
Franciscanos Capuchinhos de “encontrarem novos caminhos” 
para a sua missão. Entre estes, estão as comunidades itinerantes 
que, constituídas por três membros da Ordem, passam uma ou 
duas semanas em paróquias sem padre, “cuidando da paróquia, 
desenvolvendo a catequese visitando os doentes”.

“Estamos a tentar outras experiências”, reconheceu Frei 
Morgado, olhando de novo para o Jardim Bíblico, que em 
Janeiro não mostra a exuberância que costuma ostentar na 
Primavera.

O valor da ecologia “encontra aqui muito eco neste espaço 
e é uma linha franciscana. Hoje, a beleza está na ordem do 
dia para descobrir Deus”, disse, adiantando que o espaço é 
procurado já por muitos grupos organizados, que ali fazem dias 
de oração e meditação, ou vigílias sob o mote da Criação.

Prisões, hospitais, lares de idosos, 
colégios, conventos, escolas e casas 
religiosas vão ser locais onde a imagem 
da Virgem Peregrina de Fátima vai ser 
venerada, na Nicarágua, informou o 
Santuário de Fátima.

A imagem número 6 da 
Virgem Peregrina de Fátima 
iniciou no sábado, na Catedral 
Metropolitana de Manágua, 
uma peregrinação à Nicarágua, 
que durará um ano e meio, per-
correndo todo o país, passando 
por 360 paróquias das nove 
dioceses nicaraguenses.

Segundo o Santuário de 
Fátima, esta é “a primeira 
vez que uma imagem de Fátima estará 
neste país da América Central, embora os 
primeiros esforços nesse sentido datem 
de 1982”.

É uma peregrinação nacional, “que 
conta com o apoio da Conferência 
Episcopal da Nicarágua e do próprio 
Vaticano, pois o Papa concedeu um 

ano de indulgências plenárias para esta 
celebração”, disse à Sala de Imprensa 
do Santuário o responsável pela Missão 
Fátima-Nicarágua, Norlan Herrera 
Blandón.

“Estamos a enfrentar uma situação 
social e política muito difícil. É um 
momento de desesperança. Esta viagem 
é o que a Nicarágua precisa: a Virgem 
há-de nos servir de consolo, levando 
a paz aos corações dos homens”, afir-
mou, acrescentando: “Esperamos que a 
Virgem Peregrina nos traga consolo para 

vencermos as dificuldades”.
A imagem foi entregue na passada ter-

ça-feira, pelo Director do Departamento 
de Liturgia do Santuário de Fátima, 
padre Joaquim Ganhão, aos elementos 

do comité organizador da 
missão.

Argentina, Chile, Estados 
Unidos, Itália,  Brasil  e 
Espanha são outros dos pa-
íses onde, durante este ano, 
estará uma Imagem da Virgem 
Peregrina de Fátima.

Esculpida segundo indica-
ções da Irmã Lúcia – uma das 
videntes dos acontecimentos 
da Cova da Iria em 1917 – a 

primeira imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima foi coroada solene-
mente em 13 de Maio de 1947, tendo, 
a partir de então, percorrido o mundo 
inteiro.

Face ao grande número de pedidos 
para deslocações da imagem, foram 
feitas 13 réplicas.
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Lançada petição para 
classificação patrimonial 
de convento de Loures 
do século XVI

Uma petição pública, lançada pela Associação de 
Defesa do Ambiente de Loures (ADAL), pede a classi-
ficação patrimonial do Convento de Nossa Senhora dos 
Mártires e da Conceição dos Milagres, em Sacavém, do 
século XVI, foi sexta-feira (24) divulgado.

Segundo o texto da petição, a que a agência Lusa teve 
acesso, o património deste convento, localizado na cidade 
de Sacavém, no concelho de Loures, encontra-se “em 
permanente risco de completa destruição e furto”, nome-
adamente azulejos dos séculos XVI, XVII e XVIII.

“Os efeitos danosos causados pelas centenas de anos, 
aliados aos danos provocados pelo abandono e consequente 
destruição, colocam em perigo este secular testemunho 
patrimonial da cidade de Sacavém, do Concelho de Loures 
e de Portugal”, lê-se.

O Convento de Nossa Senhora dos Mártires e da 
Conceição dos Milagres foi construído no século XVI, 
sobre ruínas de um outro templo edificado no século XII, 
por indicação de Miguel Moura, escrivão de D. Afonso 
Henriques.

“Com a extinção das ordens religiosas em 1834, ces-
sou as suas funções conventuais, tendo sido entregue 
em 1877 ao então Ministério da Guerra. Por lá passaram 
o Regimento de Artilharia Pesada Nº1, depois a Escola 
Prática do Serviço de Material e, até 2006, o Batalhão de 
Adidos”, refere o texto.

Segundo a ADAL, o convento foi visitado recente-
mente por técnicos do Ministério da Cultura e da Câmara 
Municipal de Loures.

“Importa, pois, que se leve a efeito um amplo movimento 
da população do concelho de Loures para a salvaguarda e 
valorização do Convento de Nossa Senhora dos Mártires 
e da Conceição dos Milagres, que corre o sério perigo de 
ficar completamente destruído”, alerta a ADAL.

A associação ambientalista refere que a petição será 
enviada à ministra da Cultura, Graça Fonseca, e a todos 
os grupos parlamentares para que o “Estado desenvolva 
todas as diligências necessárias e ao seu alcance, para a 
classificação patrimonial.


