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IPSS de Braga vão produzir 
têxteis feitos com materiais 
reciclados para nova marca

O Instituto de Reabilitação e Integração Social de Braga 
vai iniciar a produção de têxteis feitos de materiais reciclados 
para uma nova marca, contribuindo para a “sustentabilida-
de social, valorização, autoestima e inclusão social” dos 
utentes, anunciou quinta-feira (17) a empresa.

A re.store, apresentada no passado dia 17 em conferência 
de imprensa, foi desenvolvida por uma empresa bracarense 
com o apoio da Câmara de Braga e assume-se como “amiga 
do Ambiente e das Pessoas, tendo sido criada com base nos 
pressupostos da Economia Circular - RE.ciclar, RE.utilizar, 
RE.duzir - e Responsabilidade Social”.

Os produtos a fabricar serão feitos com tecido “reutili-
zado a partir dos desperdícios dos processos de produção 
de empresas de têxteis-lar”.

O primeiro produto será um saco de compras, com a 
medida de 40 por 40 centímetros, que será produzido por 
aquele instituto, mas é objectivo da marca alargar a pro-
dução e inclusão no projecto a mais Instituições Particular 
de Solidariedade Social (IPSS).

O saco de tecido terá uma etiqueta feita de poliéster re-
ciclado, bem como uma outra feita a partir de desperdícios 
de algodão à qual são acrescentadas sementes.

Esta etiqueta pode ser plantada num vaso e, passados 
20 dias, nascerá a planta que corresponde à semente ali 
colocada, explica a re.store.

Os responsáveis salientam que os consumidores estarão 
“a contribuir para a sustentabilidade social de várias IPSS 
porque os produtos são integralmente confeccionados pelos 
seus utentes, valorizando e remunerando o seu trabalho e 
a sua autoestima, contribuindo para a sua inclusão social 
e para um sentimento de pertença em todo o processo de 
construção dos produtos”.

Os sacos estarão à venda, entre outros locais, em algu-
mas farmácias que já compraram o conceito da marca, que 
“pretendem contribuir para um movimento de consciencia-
lização colectiva para com a responsabilidade ambiental 
e social”.

Os primeiros sacos, num total de 500, serão para um grupo 
farmacêutico, estando já no horizonte a produção de mais 
500 para a marca vender nos seus canais de distribuição.

Câmara da Guarda avança com construção 
dos Passadiços do Mondego

A Câmara Municipal da 
Guarda vai iniciar brevemente 
as obras de construção dos 
Passadiços do Mondego, no 
vale do Mondego, após a 
atribuição do visto do Tribunal 
de Contas (TdC), anunciou 
quinta-feira (17) o seu pre-
sidente.

“O TdC acabou de nos 
informar [Câmara Municipal] 
que concedeu o visto ao 
projecto dos Passadiços do 
Mondego”, permitindo que 
a autarquia avance com a 
obra que é “um anseio da 
Guarda e da região”, disse 
à agência Lusa o presidente 
da autarquia, Carlos Chaves 
Monteiro.

Segundo o autarca, com a 
atribuição do visto do TdC, o 
município irá “iniciar as obras 
brevemente”.

“O território vai beneficiar 
com o início das obras que cal-
culamos que possa acontecer 
no mais curto espaço de tem-
po, porque os contratos com a 
empresa estão assinados. Com 
o visto do TdC, o iniciar das 
obras é uma questão logísti-

ca”, adiantou.
O projecto representa um 

investimento superior a três 
milhões de euros, admitindo 

Carlos Chaves Monteiro que 
o mesmo esteja concretizado 
“no prazo de um ano e meio ou, 
no máximo, de dois anos”.

O trajecto dos Passadiços 
do Mondego desenvolve-se 
nas margens do rio Mondego, 
nas proximidades da cidade 
da Guarda, ao longo de um 
percurso com cerca de 11,5 
quilómetros.

Os passadiços, que ficarão 
a 15 minutos da cidade, inte-
grarão um percurso que inicia 

na aldeia de Videmonte, passa 
na aldeia dos Trinta, em Vila 
Soeiro e termina na barragem 
do Caldeirão.

O percurso integrará traves-
sias de pontes, zonas de ‘slide’ 
e zonas culturais e aproveitará 
grande parte dos caminhos já 
existentes.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal da Guarda, 
o plano abrange áreas como 
o geossítio do Mocho Real, 
antigas fábricas de lanifícios 
e de produção de electricida-
de (Central Hidroelétrica do 
Pateiro), entre outros locais, 
beneficiando as freguesias 

de Videmonte, Maçainhas, 
Meios, Trinta e Corujeira, 
Mizarela e Aldeia Viçosa.

Com a construção dos 
passadiços no rio Mondego, 
Carlos Chaves Monteiro 
acredita que o município 
irá “potenciar muito mais a 
capacidade de atracção ao 
território”.

“É uma obra estruturante 
para a valorização do terri-
tório e vem criar uma lógica 
de desenvolvimento turístico 
para um espaço geográfico que 
tem características únicas e 
próprias”, disse à Lusa.

O responsável aludiu à re-
cente aprovação da candidatura 
da Serra da Estrela a Geopark 
Mundial pela Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) para refe-
rir que a obra dos Passadiços 
do Mondego “vai potenciar e 
é potenciada pelo reconheci-
mento da UNESCO”.

Para o autarca trata-se de 
“um grande projecto para a 
Guarda, para a região e para 
o todo nacional”.

Sintra é o concelho com mais Eco-Escolas do país
Sintra é o concelho do país com mais Eco-Escolas, 56, 

num total de 1.574 estabelecimentos de ensino reconhecidos 
sexta-feira (18) com o galardão da Bandeira Verde, seguindo-
se Torres Vedras e Guimarães.

O evento, que decorreu em Guimarães, no distrito de 
Braga, reuniu mais de cinco mil crianças, e pretendeu dar 
corpo ao programa Eco-Escolas, um programa internacional 
da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido 
em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE).

A iniciativa “pretende encorajar acções e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito 
da Educação Ambiental para a Sustentabilidade”, sendo a 
coordenação feita a nível internacional, nacional, regional 
e de escola.

Para uma escola ser considerada uma Eco-Escola tem que 
fazer “um caminho” que começa com uma candidatura e 
uma “coordenação multinível que permite a confluência para 
objectivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a 
especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos 

e caraterísticas do meio envolvente”, explica a ABAE.
As condições, que podem ser consultadas no sítio da internet 

da ABAE, definem que “depois de inscritas as escolas da rede 
recebem um conjunto de informações e orientações facilitado-

ras da implementação do programa”.
Em cada escola haverá um coordenador 

do projecto que é “o ponto focal” do Eco-
Escolas no terreno, tendo o estabelecimen-
to de ensino que adoptar um programa no 
qual “manifeste a vontade de melhorar o 
seu desempenho ambiental, envolvendo 
os alunos nos processos de decisão e 
implementação do programa”.

Para Receber a Bandeira Verde, a 
escola tem de demonstrar ter seguido 
a “metodologia dos sete passos: criar 
um conselho Eco-Escolas, fazer uma 
auditoria ambiental, traçar um plano de 
acção, realizar trabalho curricular e de 
monitorização e avaliação, ter o envol-
vimento da comunidade e desenvolver 
um Eco-Código.

O plano de acção é desenhado por cada escola e deverá 
tomar em conta a agenda de prioridades de acção/intervenção 
decidida pelo conselho Eco-Escolas, sendo que em paralelo 
as escolas são desafiadas a participar em diversos subprojec-
tos que procuram informar, formar, aprofundar e premiar o 
trabalho no âmbito de temáticas específicas.

Para a vereadora da Educação da Câmara de Guimarães, 
cidade que este ano acolheu a cerimónia, este galardão “tem 
tido nos últimos anos um grande avanço, até pelas questões 
ambientais todas que têm estado na ordem do dia” e que são 
a “preparação para o futuro”.

“O futuro passa por nós mudarmos as nossas formas de 
estar em cada município e, em Guimarães, temos vindo desde 
2013 a pôr o ambiente na ordem do dia, desde as preocupações 
ambientais, a candidatura a capital verde, o programa Pegadas, 
entre outras iniciativas”, salientou Adelina Pinto.
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TOMAR: “Saber-fazer” tradicional na Biblioteca 
Municipal 

A Biblioteca Municipal de Tomar vai receber, na quinta 
e sexta-feira, o Seminário Nacional Sobre o “Saber-Fazer” 
Tradicional, que visa sensibilizar para a salvaguarda e 
promoção do património cultural imaterial português.

Organizado pela Associação Portuguesa para a 
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial e pelo 
município de Tomar, o encontro inclui comunicações, no-
meadamente sobre “os ‘saber-fazer’ tradicionais enquanto 
elementos insubstituíveis da Festa dos Tabuleiros”.

Nos dois dias do evento, estarão presentes represen-
tantes do “saber-fazer” tradicional da arte chocalheira, 
da louça preta de Bisalhães, dos bonecos de Estremoz, 
das rendas de bilros de Peniche, bem como da tradição 
tomarense, havendo ainda uma exposição de livros e de 
materiais audiovisuais, afirma uma nota do município.

Câmara do Montijo compra antiga fábrica 
do Izidoro para criar habitação acessível

Governo: Primeiro-ministro apresenta 
equipa com 22 novos secretários de Estado

O Primeiro-ministro por-
tuguês apresentou segunda-
feira (21) ao chefe de Estado, 
Marcelo Rebelo de Sousa, uma 
equipa de Governo com 22 
novos secretários de Estado, 
de acordo com uma nota publi-
cada no portal da Presidência 
da República.

Entre as 22 entradas no 
executivo, regista-se o regres-
so de Jorge Seguro Sanches, 
que, até 2018, desempenhou 
as funções de secretário de 
Estado da Energia, e passa 
a agora a assumir o lugar de 
secretário de Estado Adjunto 
da Defesa Nacional.

Na equipa de secretários 
de Estado sob a dependên-
cia do ministro de Estado 
e da Economia, Pedro Siza 
Vieira, são “caras novas” Rita 
Marques (Turismo, em substi-
tuição da agora ministra Ana 
Mendes Godinho) e André de 
Aragão Azevedo (Transição 
Digital).

No Ministério dos Negócios 
Estrangeiros entra Berta 
Ferreira Nunes para a Secretaria 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas, substituindo José 
Luís Carneiro, que sai para 
desempenhar funções parti-
dárias como secretário-geral 
adjunto do PS.

A novidade no Ministério 
da Presidência, além de André 
Moz Caldas (Presidência do 
Conselho de Ministros), nome 
já apresentado por António 
Costa na passada terça-feira, é 
a criação de uma Secretaria de 
Estado para a Integração e as 
Migrações, que será ocupada 

por Cláudia Pereira.
Na equipa do Ministério 

das Finanças não entra qual-
quer novo elemento, sendo 
que a secretária de Estado da 
Administração e do Emprego 
Público, Fátima Fonseca, 
transita para o novo Ministério 
da Modernização do Estado 

e da Administração Pública 
como secretária de Estado da 
Inovação e da Modernização 
Administrativa, enquanto 
que no Ministério da Defesa 
a equipa de secretários de 
Estado é completamente 
alterada, com João Gomes 
Cravinho a ter como secretá-
rios de Estado Jorge Seguro 
Sanches e Catarina Sarmento 
Castro (Recursos Humanos e 
Antigos Combatentes) - uma 
nova Secretaria de Estado.

N o  M i n i s t é r i o  d a 
Administração Interna a equi-
pa é toda nova: Antero Luís 
(Adjunto e da Administração 
Interna) e Patrícia Gaspar 
(Administração Interna). No 
Ministério da Justiça, entra 
Mário Belo Morgado (Adjunto 
e da Justiça).

No novo Ministério da 
Modernização do Estado e 
da Administração Pública, 
tutelado por Alexandra 
Leitão, vão estrear-se José 
C o u t o  ( A d m i n i s t r a ç ã o 
Pública) e Jorge Botelho 
(Descentral ização e  da 
Administração Local).

No Ministério da Cultura, a 
novidade é Nuno Artur Silva 
como secretário de Estado 
do Cinema, Audiovisual e 
Media.

Na equipa do Ministério da 
Educação de Tiago Brandão 
Rodrigues, regista-se a entrada 
da vice-presidente da bancada 
socialista Susana Amador para 
secretária de Estado Adjunta 
e da Educação.

Já no elenco do Ministério  
do Trabalho e Segurança Social, 
de Ana Gomes Godinho, há 
dois novos elementos: Gabriel 
Bastos (secretário de Estado 
da Segurança Social, em subs-
tituição de Cláudia Joaquim) e 
Rita da Cunha Mendes (Acção 
Social).

A ministra da Saúde, Marta 
Temido, mudou totalmente a 

sua equipa, chamando dois de-
putados do PS: Jamila Madeira 
(Adjunta e da Saúde), que foi 
cabeça de lista do socialista 
no círculo eleitoral de Faro e 
antiga líder da JS, e António 
Sales (Saúde).

No Ministério do Ambiente 
e da Acção Climática, são 
“caras novas” Inês dos Santos 
Costa (Ambiente), Eduardo 
Pinheiro (Mobilidade).

No novo Ministério da 
Coesão Territorial, a mi-
nistra Ana Abrunhosa terá 
como secretária de Estado 
da Valorização do Interior, 
Isabel Ferreira, com o anterior 
responsável pela Secretaria 
de Estado das Autarquias, 
Carlos Miguel, a assumir 
funções como Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional.

Na Agricultura, a nova 
ministra Maria do Céu 
Albuquerque, terá Nuno Tiago 
Russo como secretário de 
Estado da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural.

Não se registam alterações, 
além do caso da equipa de 
Mário Centeno nas Finanças, 
nos Ministérios da Ciência e 
das Infraestruturas.

O secretário de Estado José 
Mendes, que tinha a pasta da 
Mobilidade no Ministério do 
Ambiente, transita agora para o 
Ministério do Planeamento li-
derado por Nelson de Souza.

A Câmara do Montijo comprou a antiga 
fábrica do Izidoro, por 297 mil euros, com o 
objectivo de criar habitação a custos controla-
dos e rendas acessíveis no centro do concelho, 
no distrito de Setúbal, foi sexta-feira (18) 
anunciado.

“É uma propriedade muito importante que 
vai permitir a reabilitação urbana deste casco 
antigo da cidade e aí criar um novo condomí-
nio que permita aumentar o número de fogos 
para habitação urbana no centro”, adiantou o 
presidente da Câmara do Montijo, Nuno Canta 
(PS), em declarações à agência Lusa.

A autarquia quer implementar uma estra-
tégia de reabilitação no centro do Montijo e 
vai começar por este imóvel, localizado no 
bairro da Calçada, criando habitações que se 
incluam no programa municipal de habitação 
para classes médias.

“Não é um bairro social, mas é um bairro 
onde queremos rendas acessíveis e a compra 

acessível, ou seja, ter custos controlados que 
permitam que os casais jovens, pessoas em iní-
cio de vida ou outras com menos rendimentos, 
possam ter acesso à habitação no Montijo e, 
em particular, no centro”, explicou.

Neste sentido, Nuno Canta lembrou que 
o país está a atravessar “um pro-
blema na habitação”, que se sente 
maioritariamente em Lisboa, mas 
“também se começa a sentir nas 
cidades periféricas”.

“Há que voltar a ter a habitação 
como um elemento fundamental 
na estruturação e coesão da cidade. 
Este projecto reflecte isso e casa-se 
com a actual política do Governo 
de habitação para as diferentes 
localidades. Estamos a colaborar 
com o Ministério no sentido de 

desenvolver o programa”, revelou.
Foi com estes objectivos que o município 

exerceu o direito de preferência para adquirir 
o imóvel, que se encontrava à venda por 1,3 
milhões de euros, mas acabou por custar apenas 
297.887 euros.

“Atrevo-me a dizer que é o melhor negócio 
da história da Câmara, compramos por um 
valor baixíssimo, poupamos 1,1 milhões de 
euros”, frisou.

A Câmara do Montijo pretende agora “dar o 
exemplo” com este novo empreendimento de 
como é possível “reconverter urbanisticamen-
te” esta zona do Montijo, que era característica 
por várias indústrias e habitação operária.

MOURA: Estrela é a “Aldeia dos Sonhos”  
deste ano 

A aldeia da Estrela, “uma das povoações mais enve-
lhecidas do concelho de Moura”, no distrito de Beja, foi 
nomeada “Aldeia dos Sonhos” deste ano pela Fundação 
INATEL e os seus 50 habitantes vão poder concretizar 
um sonho.

Segundo a Câmara de Moura, no âmbito de uma 
candidatura apresentada pelo município, Estrela venceu 
a edição deste ano do projecto “Aldeia dos Sonhos”, da 
Fundação INATEL, que visa realizar sonhos de natureza 
turística, cultural e desportiva de aldeias com menos de 
100 habitantes.

A formalização da nomeação vai decorrer durante a 
Gala Social INATEL, hoje (terça-feira), no Teatro da 
Trindade, em Lisboa.

Estrela, na freguesia de Póvoa de São Miguel, é uma 
aldeia ribeirinha situada numa península rodeada pelo 
regolfo do Alqueva e um “local paradisíaco” com “mag-
níficas paisagens”, “cheio de potencialidades turísticas” e 
“óptimo” para “praticar desportos náuticos, fazer piqueni-
ques ou apenas desfrutar da paisagem e da tranquilidade 
alentejanas”, refere o município.
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Única escola profissional 
pública da Madeira inicia 
recuperação do tempo de 
serviço dos professores

A Escola Profissional Francisco Fernandes, no 
Funchal, informou quarta-feira (16) os docentes de 
que vai regularizar a recuperação do tempo de serviço 
a partir de Novembro, numa altura em que o Sindicato 
dos Professores tinha agendado um plenário para debater 
a questão.

“Antes do nosso plenário, os professores receberam da 
parte da escola a informação [via email] de que havia o 
compromisso de regularizar a situação no próximo mês 
de Novembro”, explicou Francisco Oliveira, presidente 
do Sindicato dos Professores da Madeira.

A recuperação do tempo de serviço congelado dos 
professores entrou em vigor na região autónoma em 1 
de Janeiro de 2019, mas ainda não foi aplicada naquele 
estabelecimento, pelo que o sindicato promoveu na pas-
sada quarta-feira um plenário no sentido de equacionar 
“formas de luta”.

A direcção da escola, no entanto, antecipou-se e 
anunciou a resolução do problema já a partir de 1 de 
Novembro.

“Se isso não acontecer, cá estaremos nós novamente 
a acompanhar a situação”, afirmou o presidente do 
sindicato.

A Escola Profissional Francisco Fernandes tem 
cerca de 60 professores e mais de 600 alunos e é o 
único estabelecimento público de ensino profissional 
no arquipélago.

Na Madeira, cerca de 6.000 docentes com vínculo à 
administração pública começaram este ano a recuperar 
o tempo de serviço congelado, num total de nove anos, 
quatro meses e dois dias, com base num decreto legis-
lativo que entrou em vigor em 1 de Janeiro.

O processo representa um investimento do executivo 
insular de 28 milhões de euros, distribuídos pelos orça-
mentos dos próximos sete anos, sendo que em 2019 o 
impacto é de 2,5 milhões de euros.

Madeira adquiriu 39 mil 
vacinas contra a gripe para 
a campanha de 2019

O Serviço de Saúde da Madeira adquiriu 39 mil va-
cinas contra a gripe, no valor de 400 mil euros, para a 
campanha de vacinação de 2019, que teve início em 14 de 
Outubro, informou quinta-feira (17) o secretário regional 
do sector.

“Os nossos objectivos 
[para 2019] são melhorar 
a percentagem de adesão 
dos profissionais de saúde, 
melhorar a cobertura de va-
cinação na população com 
mais de 65 anos e melhorar 
também a percentagem de 
cobertura em todos os gru-
pos de profissionais de ris-
co”, disse Pedro Ramos.

O governante, que foi 
reconduzido no cargo no 
novo executivo de coligação PSD/CDS-PP, deslocou-se 
na passada quinta-feira ao Centro de Saúde do Bom Jesus, 
no Funchal, onde foi vacinado contra a gripe, juntando-se 
assim às 5.584 pessoas que já o fizeram desde o início da 
campanha no arquipélago.

“Eu, tal como no ano passado, vim cá para dar o exemplo, 
acompanhado pelo presidente da Protecção Civil [José 
Dias] e pelo presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Luzia [António Freitas Rodrigues], para chamar a atenção 
para a importância da vacinação”, disse.

Pedro Ramos explicou que em 2018 foram feitas mais 
de 100 mil inoculações da vacina contra a gripe, cobrindo 
50% da população com idade igual ou superior a 65 anos 
e 43% dos profissionais de saúde.

“Temos objectivos para este ano e esses objetivos têm 
de ser atingidos, porque temos a certeza de que a nossa 
população está preocupada com a sua saúde, assim como 
o Governo Regional está preocupado com a saúde da sua 
população”, salientou.

Nos centros de saúde da Região Autónoma da Madeira 
a vacina é gratuita para cidadãos com idade igual ou supe-
rior a 65 anos, pessoas com doenças crónicas específicas 
e imunodeprimidas, grávidas, profissionais de saúde do 
sector público e bombeiros.

As vacinas são tetravalentes, com protecção contra 
quatro tipos de vírus da gripe - dois do tipo A e dois 
do tipo B - e estão também disponíveis nas farmácias 
comunitárias mediante prescrição médica, com compar-
ticipação, sendo o custo directo para os utentes de cerca 
de sete euros.

Este ano, as autoridades regionais adquiriram 39 mil 
vacinas, mais 1.000 do que no ano passado.

Obras do tecto mudéjar 
da Sé do Funchal 
começam em Novembro

As obras de conservação e restauro dos tectos mudéja-
res da Sé do Funchal vão começar em Novembro, num 
investimento de 1,6 milhões de euros, comparticipado 

por fundos europeus, con-
firmou a secretaria regional 
do Turismo e Cultura da 
Madeira (SRTC).

Os tectos em estilo 
mudéjar são únicos em 
Portugal dada a dimensão 
e características, pelo que a 
SRTC candidatou a obra ao 
abrigo do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER).
O investimento total ascende a 1,6 milhões de euros, 

sendo comparticipado em 987 mil pelo FEDER e os 
restantes 174 mil provenientes do orçamento regional.

“As patologias que mais afectam os tectos são as 
mudanças de cor visível, devido a sujidades acumula-
das e aplicações de camadas de vernizes e óleos sobre 
as superfícies e à gordura e fumos de ceras das velas 
queimadas ao longo de anos”, refere a SRTC.

A construção da Sé do Funchal teve início em 1493 
e ficou concluída em 1517, ano em que foi sagrada a 18 
de Outubro e “uma das principais caraterísticas cons-
trutivas e decorativas da catedral reside nos tectos das 
naves e transeptos”, pelo que importava dar seguimento 
ao diagnóstico feito no ano de 2014, em que foram 
identificados estes problemas.

A nave central, as laterais e o transepto são cobertos 
por um tecto de alfarge, de estilo mudéjar (de tradição 
artística islâmica), em madeira de cedro da ilha, decorado 
em tons avermelhadas, acastanhados, azuis, brancos e 
dourados.

“No tecto predominam em especial as composições 
vegetalistas, as albarradas ou ânforas e os grutescos e no 
friso, além dos motivos anteriores, sobressaem os grifos, 
o escudo, a cruz de Cristo e esferas armilares, estes dois 
últimos símbolos da heráldica de D. Manuel I”, refere a 
documentação adstrita a este projecto.

A SRTC refere que durante a “intervenção de con-
servação e restauro serão adoptados conceitos de inter-
venção mínima”, com “respeito integral pelos materiais 
originais e utilização de materiais compatíveis com os 
que compõem o original”.

O caderno de encargos refere ainda que será realizado 
um “acompanhamento exaustivo da intervenção, em 
fotografia e vídeo, para a produção de um documentário 
e de um livro sobre a intervenção”, para além de um 
concerto inaugural quando a obra ficar concluída.

Governo da Madeira gastou 10 ME na requalificação 
de 16 dos 47 centros de saúde da região

O Governo da Madeira 
investiu na última legislatu-
ra 10 milhões de euros em 
obras de requalificação em 16 
centros de saúde, sendo que 
actualmente a região conta 
com um total de 47, disse 
sexta-feira (18) o líder do 
executivo regional.

“Temos 47 centros de saúde 
na Madeira, já fizemos requa-
lificação em 16 e ascendeu o 
investimento a 10 milhões de 
euros neste mandato”, decla-
rou Miguel Albuquerque no 
decorrer da visita que efectuou 
às obras da unidade de saúde 
da Calheta, um dos concelhos 
na zona oeste da ilha.

O governante social-demo-
crata madeirense salientou que 
a obra “está a correr a bom 
ritmo”, considerando ser uma 
“infraestrutura essencial para 
a saúde pública para a Madeira 
e em especial para a popula-

ção da Calheta”.
Albuquerque mencionou 

que esta intervenção represen-
ta um investimento na ordem 
dos 3,4 milhões de euros, 

sendo “85% comparticipado 
pelo Governo Regional e o 
restante pela Santa Casa da 
Misericórdia da Calheta”.

“Ficará aqui um centro de 
saúde concelhio, com todas 

as valências, desde urgências, 
saúde oral, terapia da fala, 
ocupacionais“, salientou, 
considerando ser uma infra-
estrutura “muito importante” 

para a prestação de “bons 
cuidados de saúde à população 
do concelho”.

O chefe do executivo 
madeirense adiantou que a 
obra física deste centro de 

saúde deverá ficar concluída 
“em Março do próximo ano”, 
perspectivando que esteja 
equipado e “pronto a prestar 
serviços de saúde à população 
em Maio”.

S e g u n d o  M i g u e l 
Albuquerque, também vão 
ser efectuadas obras no centro 
de saúde da freguesia do Arco 
da Calheta, também naquele 
concelho, que vão custar 500 
mil euros.

O concelho da Calheta é o 
mais extenso da Madeira, na 
zona oeste, com 116 quilóme-
tros quadrados (15 por cento 
da superfície da ilha), sendo 
composto pelas freguesias 
do Arco da Calheta, Calheta, 
Estreito da Calheta, Jardim do 
Mar, Paul do Mar, Prazeres, 
Fajã da Ovelha e Ponta do 
Pargo, onde habitam 11.521 
pessoas, de acordo com os 
Censos de 2011.
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Conselho de Ilha da Terceira reivindica melhoria 
de acessibilidades ao Governo dos Açores

O Conselho de Ilha da 
Terceira vai voltar a reivin-
dicar a melhoria de acessi-
bilidades e intervenções em 
infra-estruturas aéreas e por-
tuárias ao Governo Regional 
dos Açores, que visita a ilha 
esta semana.

“Destaco as questões que 
têm sido debatidas nos últi-
mos anos pelo Conselho de 
Ilha, nomeadamente todas 
as situações relacionadas 
com as acessibilidades e os 
transportes, quer por via ma-
rítima, quer as ligações aéreas, 
também os fluxos turísticos 
e as ligações com objectivos 
turísticos ao nosso aeroporto, 
a própria gestão da Aerogare 
Civil das Lajes, mas também o 
Cais de Cruzeiros na Praia da 
Vitória, que é uma aspiração 
da ilha Terceira”, adiantou 
quarta-feira (16) aos jornalis-
tas o presidente do município 
da Praia da Vitória.

Tibério Dinis apresen-
tou, no Conselho de Ilha da 
Terceira, reunido na Praia da 
Vitória, uma proposta de pare-
cer sobre o Plano e Orçamento 

da Região para 2020, com 
várias reivindicações, que 
serviram de base também ao 
memorando solicitado pelo 
Governo Regional.

O parecer “positivo na 
generalidade” e o memo-
rando foram aprovados por 

unanimidade, acrescidos de 
algumas sugestões de outros 
conselheiros.

Uma das medidas su-
geridas pelo presidente da 
Câmara de Comércio de 
Angra do Heroísmo, Rodrigo 
Rodrigues, foi a apresentação 
de uma proposta de revisão 
do modelo de subsídio social 
de mobilidade (atribuído 
aos residentes em viagens 
aéreas para o continente 
português que custem mais 
de 133 euros), por inicia-
tiva do Governo Regional, 
antecipando-se a uma possível 
revisão unilateral do Governo 
da República.

“É necessário sermos pro-
activos na apresentação de 
uma proposta que consiga ter 
um equilíbrio entre permitir 
que se mantenham as condi-

ções favoráveis aos residentes 
nos Açores, permitir também 
que se baixe o valor pago pelos 
turistas, porque se hoje os aço-
rianos recebem o reembolso, a 
verdade é que esse é o preço 
pago na totalidade pelo turista 
e é proibitivo termos voos de 

duas horas com valores de 500, 
600 e 700 euros, mas também 
que este novo modelo não seja 
prejudicial para a operação 
das companhias ‘low cost’”, 
salientou o autarca da Praia 
da Vitória.

O memorando inclui ainda 
uma reivindicação da associa-
ção empresarial no sentido 
de que o Governo Regional 
lance um concurso público 
para a privatização da gestão 
da Aerogare Civil das Lajes, 
para que esta integre uma 
rede internacional de gestão e 
consiga “competir em vários 
mercados”.

O órgão independente, que 
reúne políticos, empresários, 
líderes de associações e sin-
dicalistas, alerta para a neces-
sidade de concretização das 
obras de prolongamento do 

cais e de construção da rampa 
‘roll-on/roll-off’ no Porto das 
Pipas, em Angra do Heroísmo, 
da construção de um cais de 
cruzeiros na Praia da Vitória, 
bem como da criação de uma 
plataforma logística e de um 
posto de abastecimento de 
gás natural no Porto da Praia 
da Vitória.

Reivindica também a re-
toma da linha lilás, que ga-
rante ligações marítimas de 
passageiros entre Angra do 
Heroísmo e Calheta (S. Jorge), 
uma ligação marítima entre 
a Ilha Terceira e o Porto do 
Topo (S. Jorge), a melhoria 
dos transportes de mercadoria 
por via marítima, tanto dentro 
do arquipélago, como com o 
continente, e a reposição do 
desalfandegamento nos CTT 
da ilha.

O Conselho de Ilha da 
Terceira aponta ainda a ne-
cessidade de melhoria das 
ligações aéreas com o con-
tinente e o reforço de rotas 
internacionais, o incremento 
da promoção turística da ilha 
e a criação de miradouros 
e outras infra-estruturas de 
valorização turística.

Também a “mitigação 
da pegada ambiental origi-
nada pela presença militar 
norte-americana na Base das 
Lajes” é reivindicada no me-
morando.

O Governo Regional dos 
Açores visita a ilha Terceira 
esta semana, de 22 a 24 de 
Outubro.

Segundo o presidente do 
Conselho de Ilha, o executivo 
solicitou o envio de um me-
morando, mas até ao momento 
não pediu uma reunião com os 
conselheiros.

Rali dos Açores confirmado por 
mais três anos no Europeu

O Rali dos Açores vai integrar o Europeu da especialidade 
por mais três anos, anunciou sexta-feira (18) a organização, 
depois de ter chegado a acordo com o promotor para a 
renovação do contrato.

Em 2020, a 55.ª edição da prova insular terá novamente 
honras de abertura do Campeonato da Europa de Ralis (FIA 
ERC), de 26 a 28 de Março, de um total de oito etapas.

Rui Moniz, novo presidente do Grupo Desportivo 
Comercial (GDC), que organiza o evento, considerou, em 
comunicado, que “este é um momento de congratulação, 
mas não de baixar os braços”, depois de concluído o acordo 
com a empresa promotora do campeonato.

“A nossa equipa está a trabalhar arduamente para reunir 
as condições necessárias para pôr na estrada uma edição 
memorável do rali, que possa manter os pergaminhos de 
elevar o nome dos Açores ao patamar mais alto no seio do 
automobilismo europeu e mundial, tal como aconteceu em 
edições anteriores”, assinalou o responsável.

A renovação do contrato envolveu negociações com o 
GDC, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting 
(FPAK) e Governo Regional dos Açores.

Além dos Açores, o campeonato de 2020 decorre também 
em Espanha (nas Ilhas Canárias), Letónia, Polónia, Itália, 
República Checa, Chipre e Hungria.

Mais de três dezenas de escolas dos Açores 
têm clubes de robótica

O Governo dos Açores, através da Direcção Regional 
da Ciência e Tecnologia, já apoiou a criação de mais de 
três dezenas de Clubes de Programação e Robótica nas 
escolas do arquipélago, num montante de investimento de 
164 mil euros para a sua constituição e funcionamento.

Bruno Pacheco, director regional da Ciência e 
Tecnologia salientou que esta iniciativa do Governo dos 
Açores “parte do entendimento de que estes espaços são 
um instrumento fundamental para a disseminação mais 
enraizada do ensino da programação e da robótica, já que 
promovem a aprendizagem de linguagens digitais”. 

O diretor regional informou ainda que estão actual-
mente envolvidos nestes clubes cerca de 400 alunos, 
prevendo-se que, até ao final deste ano, esse número 
suba para 500.

Açores/Mau tempo: Iniciados trabalhos com vista 
à reconstrução do porto das Lajes das Flores

A Portos dos Açores informou  
sábado (19) que “já estão em curso os 
trabalhos de preparação do projecto 
de reconstrução” do Porto das Lajes 
das Flores, destruído na sequência da 
passagem do furacão “Lorenzo” pelos  
Açores, no início do mês.

“Estão já em curso os trabalhos de 
preparação do projecto de reabilitação/
reconstrução do Porto das Lajes das 
Flores e também o projecto para a inter-
venção de emergência no local, de modo 
a melhorar as condições de segurança, no 
mais curto prazo de tempo possível”, quer 
no cais como no terrapleno de serviço e 
no respectivo acesso terrestre, explica a 
empresa, num comunicado enviado às 
redações.

Segundo a empresa, depois de conclu-
ídas as dragagens no cais do Porto das 
Lajes das Flores, e “da célere instalação”, 
no local, “de cinco novos cabeços de 
amarração, para garantir a operação com 
as condições de segurança necessárias a 
navios de calado não superior a 4 me-
tros”, a Portos dos Açores está a “fazer 
dragagens dos fundos a nascente daquele 
mesmo cais”, com o objectivo de “via-
bilizar a operação do navio-tanque São 
Jorge para abastecimento de combustíveis 

à ilha” das Flores.
A Portos dos Açores adianta ainda que 

“estão encomendados pela administração 
portuária os equipamentos necessários 
para o assinalamento marítimo provi-
sório, a fim de garantir a fiabilidade 
do acesso ao porto comercial da ilha 
das Flores, amplamente destruído pelo 
furacão”.

A passagem do furacão “Lorenzo” 
nos Açores, em 2 de Outubro, provocou 
prejuízos de cerca de 330 milhões de  
euros, segundo anunciou na segunda-feira 
(14) o presidente do Governo Regional, 
Vasco Cordeiro.

“No total, o furacão ‘Lorenzo’ provo-

cou um prejuízo cujo valor se aproxima 
dos 330 milhões de euros em várias ilhas 
dos Açores, em áreas como infraestruturas 
portuárias e de apoio à actividade portu-
ária, rede viária e outros equipamentos 
públicos, na habitação, nas pescas, na 
agricultura e no sector empresarial pri-
vado”, disse ainda o chefe do executivo 
regional, em conferência de imprensa.

Devido à passagem do furacão foram 
registadas 255 ocorrências, tendo o mau 
tempo obrigado ao realojamento de 53 
pessoas.

O Porto das Lajes das Flores ficou 
totalmente destruído, devido à passagem 
do furacão.
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Caminho tranquilamente, passo a passo, 
para os oitenta anos, e estou numa esplanada, à 
beira-mar, olhando o manso ondear das águas 
do imenso oceano.

Longe, vejo o mar verde – verde glauco – 
beijando suavemente as areias morenas; e mais 
além, barcaça, embrulhada em alva e diáfana 
névoa, esfumando-se rumo ao horizonte.

Por cima de tudo, rebrilha esplêndido céu 
azul; azul intenso e fresco.

A manhã é macia, quase sem brisa, convi-
dativa a doce sonolência.

Lentamente… lentamente… muito lenta-
mente, dentro de mim, languidamente, tudo 
se vai desvanecendo…

Apaga-se o leve murmúrio embalador do 
oceano, o sussurro alegre de vozes perdidas e 
risos escangalhados de crianças brincando.

Fecho os olhos. Abre-se, na memória, 
saudoso recorte do passado. Estampado na 
retina, vejo cândido rosto de menininha.

Tem faces trigueiras, cor de pão de centeio 
tostadinho; olhos fogosos e ternurosos; lábios 
vermelhinhos, cor de cereja, cheios de risos 
festivos; epiderme acetinada, doirada, sedosa, 
fresca, cheia de Sol.

Era ela, a garotinha que abria a porta da 
casa quando eu era menino e moço.

Lançava os frágeis bracitos ao pescoço, 
circundava-me a cinta com as perninhas ro-
liças e finas e, com infantil gesto carinhoso, 
lambuzava-me as faces de doces beijinhos.

Beijinhos húmidos, salivados. Beijinhos 
acariciadores, imbuídos de palavrinhas ternas, 
de sincera e ingénua amizade.

Depois… depois, pelo sombrio corredor, 
corria, balanceando a farta cabeleira, apanha-
da em rabo-de-cavalo, avisando, alegremente, 
a minha inesperada visita.

A saudosa cena familiar, que aflorou ar-
rancada à gaveta da memória nesta serena 
manhã de Verão, encheu-me o coração de terna 
saudade; saudade do passado, que passou, do 
passado, para sempre perdido… mas que, 
intensamente, ainda vive dentro de mim.

Numa tépida manhã de Maio, banhada 
de morna luz rosácea, parti… As lágrimas 
escorriam-me pelo rosto, mal escanhoado, 
e a voz, embargada de saudade, tremia, 
soluçando.

Acreditava que o amor platónico não teria 
fim… Enganei-me. Até a conversa epistolar 
extinguiu-se, como nuvem passageira…

Meio século passou… Passou a juventude 
e as ilusões… e passou, também, a amiza-
de…

Eu sei… eu sei, (mas 
queria não saber) que a 
amizade depende, quase 
sempre, da idade e da 
posição social que se 
ocupa no tabuleiro do 
xadrez da vida…

Muitas vezes – para meu mal – mergulho 
em melancólicos devaneios, recordando amo-
rosos episódios do passado. Transformo-os, 
então, em letra de forma. Servem-me para 
reflectir: nos enganos e desenganos que tive 
ao longo da vida.

Sei, ao passá-los ao papel, que são motivo 
de riso e galhofa para insensíveis, e para 
muitos e muitas que conheci no meu triste 
peregrinar.

Revelar o que nos vai na alma é puro 
desconchavo. É que quem não pensa com 
a maioria, de acordo com o desvario que é 
moda, é anátema ou bobo…
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Revelar o que nos vai na alma é 
puro desconchavo. É que quem 

não pensa com a maioria, de  
acordo com o desvario que é 
moda, é anátema ou bobo…

Em 15 de Junho de 2009, eu chegava a 
Bariloche, Argentina, para participar da trans-
ferência de tecnologia espacial de Controlo e 
Atitude para o satélite Amazónia-1 do Brasil. 
O trabalho duraria anos, mas as equipas se-
riam organizadas por actividades trimestrais. 
Eu, que já participara das reuniões em Abril, 
participei continuamente até Dezembro de 
2010.

Eu via o projecto como uma mudança na 
história dos dois países. Quem é mais velho, 
lembra-se perfeitamente da corrida arma-
mentista que o Brasil e Argentina viviam até 
ao final da década de 1970. Eu era criança, 
mas lembro-me bem, por exemplo, quando o 
Brasil adquiriu 16 aviões de caça Mirage que 
chegaram ao país em 1973. Era uma resposta 
à compra argentina de aviões supersónicos.

(Um facto curioso: lembro, ainda incrédu-
lo, do âncora do jornal das 20h00 anunciar 
que um dos Mirage fora “abatido” por um 
urubu – pode ser falha de memória, já que os 
jornais registam um F5 recém adquirido que 

foi derrubado.) 
Além das aquisições de armas modernas, 

Brasil e Argentina desenvolviam uma indústria 
de armas e munições, programas nucleares e 
espaciais – entenda-se: foguete balístico. A 
cooperação espacial é uma fase nova na inte-
gração entre essas duas nações irmãs.

Chegámos a Bariloche diante de uma 
forte “lluvia-nieve”, neve e chuva ao mesmo 
tempo. Um frio danado, um vento terrível. 
Estranhámos ninguém usar guarda-chuvas... 
Até tentarmos usar os nossos. Foram destruídos 
em segundos no forte vento.

Para a primeira semana, eu tinha feito reser-
va num hotel do centro pela Internet. Não gostei 

e pela manhã mudei para um apartamento de 
frente para a rua, melhor acomodado, com 
melhor sinal de Internet, óptima paisagem. O 
café da manhã (pequeno-almoço) era simples, 
mas mais do que eu fazia em casa normalmente: 
pão, bolacha, manteiga, geleia, leite quente, 
café e mamão ou banana. Com medo do frio, 
comia tudo. 

No primeiro dia, eu ficara chateado: o único 
canal brasileiro no cabo era a TV Band, que 
estava fora do ar. Mas, alegria geral, voltou 
no dia seguinte.

Os preços impressionaram. Muitos produtos 
tinham o mesmo numerário que no Brasil, só 
que o Peso Argentino valia 0,65 do real. Táxi 
era uma pechincha – muito diferente do Brasil 
que tem serviço de táxi caríssimo.

O pão era de excelente qualidade. E fiquei 
surpreso com o custo do pão que era 2,30 reais 
o quilo, enquanto no Brasil era de cinco reais 
e com farinha subsidiada. Acho que deveriam 
mandar os padeiros para lá aprenderem a 
fazer pão! Achei algo que era mais caro em 

Bariloche: o arroz! Era o 
dobro do preço! Os pro-
dutos agrícolas argentinos 
eram excelentes, excepto 
o café e a batata doce que 
não era realmente doce.

A INVAP dera-nos uma semana para nos 
estabelecermos na cidade, cedera uma funcio-
nária do RH para nos apresentar os “corredores 
para alquilar un apartamento o casa”.

Eu e vários colegas – éramos cinco –  fi-
cámos no Bariloche Center. Aluguei um 
apartamento de frente para o Centro Cívico, 
onde aconteceu a maioria dos eventos da 
cidade. Mais para o fim-de-semana, “finde”, 
a chuva parou e ficou mais neve – uma diver-
são indescritível para quem nunca viu neve. 
Finalmente, o trabalho começaria. 

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

Quando hoje se fala com alguém conhecido, 
mormente já de há muito, torna-se simples 
poder escutar afirmações que se constituem, 
de um modo objectivo, numa autêntica ma-
nifestação de falta de coluna vertebral ao 
redor de quanto se foi dizendo ao longo da 
vida, aspecto mais relevante quando esta se 
desenvolve já na casa dos oitenta.

Pouco antes de iniciar o presente texto 
desloquei-me a uma loja de certa cadeia inter-
nacional de supermercados, a fim de adquirir 
duas baguetes, sempre muito agradáveis. Pão 
que irei comer, compassadamente, até perto 
da meia-noite, só vindo deitar-me depois de 
assistir ao programa com as capas dos jornais 
de amanhã, já depois da uma da noite.

Na ida desta tarefa, lá encontrei um velho 
conhecido meu, como disse, já na casa dos 
oitenta, mas em muito bom estado de saúde. 
Um velho conhecido meu que, vencedor do 
Movimento das Forças Armadas, de pronto 
materializou uma ideia sua ao redor do que 
dizia para si ser o socialismo. Um tempo em 
que não o conhecia, mas cujo comportamento 
e atitude são hoje facilmente conjecturáveis.

Quando, finalmente, o conheci, este nosso 

concidadão dizia-se um socialista dos quatro 
costados. Em todo o caso, um socialista de-
mocrático, sempre muito garboso de Mário 
Soares, e um terrível adversário de Aníbal 
Cavaco Silva e do PSD, então na governação 
do País. Eram como Deus e o Diabo.

Conhecidos comuns chamaram a minha 
atenção para que toda aquela verborreia do meu 
conhecido mais não era que uma trapacice de 
oportunidade. Um comportamento mecânico 
em que funcionava melhor que uma bóia à 
superfície de mar ondulado. Confesso aqui 
que duvidei um pouco destas opiniões, mas 
mal o meu conhecido se reformou, num ápice 
me vim a dar conta do profundo realismo de 
quanto me fora dito à laia de aviso.

Pois, acabei há pouco de encontrá-lo. Como 
teria de dar-se, lá lhe toquei no tema eleitoral 

recente. Tive de ser eu a fazê-lo, porque se 
esperasse por uma iniciativa sua, ainda estaria 
na rua à espera do que nunca viria. Hoje, a sua 
máxima é quádrupla: votar sempre; escolher 
o PSD, nunca o dizendo; nunca falar do PS – 
há o passado...; e assumir publicamente uma 
posição isomorfa da tal bóia, que oscila, sem 
parar, de um lado para o ouro.

Acontece que este meu conhecido ainda hoje 
se apresenta como um democrata, condenando 
à ditadura do Estado Novo, bem como Salazar 
e a sua política. O grande problema, para ele, 
é surgir alguém já conhecido de longa data 
e que também domine bem a política. Um 
surgimento que, estou certo, o fará perder 
um bom meio quilito. E assim voltou a dar-se 
há pouco, mal acabou de ter de me aturar ao 
redor das recentes eleições.

Encurtando a história, o meu velho conhe-
cido democrata, combatente – só de boca e 
baixinho...– contra o Estado Novo e Salazar, 
lá me respondeu a dado passo: isto é tudo 
a mesma coisa, tanto faz votar num como 
noutro. Simplesmente, eu não deixei passar 
esta fantástica saída democrática, de pronto 
lhe dizendo: mas você não foi um grande de-

fensor da democracia, até 
com a sua mulher, ainda 
jovem, a dormir sobre O 
Avante, e agora já é tudo 
igual?!!

Simplesmente, este 
meu conhecido tem já resposta preparada 
para um tema deste tipo: sabe que as coisas 
mudaram... Mas o que toda esta conversa 
mostra é a verdadeira causa de se ter chegado 
em Portugal ao estado que se vê e sobre que 
tantas vezes tenho escrito. E a situação é muito 
pior lá por fora, seja nos Estados Unidos, no 
Brasil, na Hungria, na Polónia, nas Filipinas, 
na Palestina, etc.. No fundo, este meu velho 
conhecido é mais um dos trafulhas da História. 
Como tantos outros, nunca realmente teve 
valores políticos seguros, limitando-se a 
praticar o movimento de bóia. É, no fundo, 
a grande trapaça da democracia portuguesa. 
De modo que termino com certa passagem de 
um discurso de Salazar, no Porto, no Palácio 
da Bolsa: “nunca lisonjeei os homens ou as 
massas, diante de quem tantos se curvam em 
subserviências que são uma hipocrisia ou 
uma abjecção”.

A grande trapaça da democracia portuguesa
No fundo, este meu velho co-

nhecido é mais um dos trafulhas 
da História. Como tantos outros, 

nunca realmente teve valores 
políticos seguros, limitando-se a 

praticar o movimento de bóia.

Por Hélio Bernardo Lopes
Correspondente de Portugal

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do BrasilCrónicas del fin del mundo

Em 15 de Junho de 2009, eu 
chegava a Bariloche, Argentina, 

para participar da transferên-
cia de tecnologia espacial de 

Controle e Atitude para o satélite 
Amazónia-1 do Brasil.
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saúde e ciência

Má qualidade do ar continua a afectar 
saúde das pessoas - relatório europeu

A má qualidade do ar continua a colo-
car em risco a saúde das pessoas, alerta a 
Agência Europeia do Ambiente num rela-
tório, no qual estima que 90% das pessoas 
nas cidades respiram ar poluído.

Segundo o relatório divulgado na passa-
da quarta-feira (16), a maioria dos europeus 
está exposta a um nível de poluição do 
ar além dos limites recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com o organismo europeu, 
as emissões perigosas não estão a diminuir 
suficientemente rápido.

Na Europa, segundo o relatório, as emis-
sões de muitos poluentes diminuíram nas 
últimas décadas, mas “as concentrações de 
poluentes no ar ainda são muito altas e per-
sistem problemas de qualidade do ar”.

Em consequência, “uma percentagem 
significativa da população europeia vive 
em áreas, especialmente cidades, onde os 
padrões de qualidade do ar são ultrapassa-
dos”, nomeadamente poluição por ozono, 
dióxido de nitrogénio e partículas finas, 
três poluentes que mais afectam a saúde 
humana e que representam “sérios riscos 
para a saúde”.

No relatório salienta-se que cerca de 
90% dos habitantes das cidades da UE es-
tão expostos a concentrações de poluentes 
superiores aos níveis de qualidade do ar que 
já são considerados prejudiciais à saúde.

Segundo o relatório, a má qualidade do 
ar foi responsável por cerca de 400.000 
mortes prematuras na UE em 2016. No 

mesmo ano a má qualidade do ar levou a 
5.830 mortes prematuras em Portugal.

Baseado em dados de 2016, o documento 
estima que a má qualidade do ar provoque 
em cada ano a morte prematura de 4.900 

portugueses devido a ele-
vadas concentrações de 
partículas finas, de mais 
610 devido ao dióxido 
de azoto, e de mais 320 
devido ao ozono, salienta 
a associação ambientalista 
Zero.

Numa análise aos núme-
ros, a organização ambien-
talista portuguesa refere 
que a mortalidade associa-
da à qualidade do ar ainda 
é muito significativa, ainda 

que os dados revelem uma diminuição de 
mortalidade face à estimativa feita para 
2015.

“Para Portugal, os números mais recen-
tes agora revelados, traduzem-se em quase 
46 mil anos de vida perdidos associados às 
partículas finas, 5700 anos de vida perdidos 
associados ao dióxido de azoto, e 3200 anos 
associados às elevadas concentrações de 
ozono”, diz a Zero em comunicado.

Citando também dados da Agência 
Portuguesa do Ambiente, a Zero diz que 
em 2018 a estação de monitorização da 
qualidade do ar da Avenida da Liberdade, 
em Lisboa, continua a ultrapassar os 
valores-limite”, com uma média anual de 
dióxido de azoto bastante superior ao per-
mitido pela legislação europeia e nacional. 
Médias também ultrapassadas no Porto e 
em Braga.

“Em todos estes casos o tráfego rodo-
viário é o responsável pela ultrapassagem 
dos valores-limite, pelo que é indispensável 
a tomada de medidas para redução das 
concentrações em causa da responsabi-
lidade fundamentalmente das autarquias 
das zonas afectadas”, salienta a Zero, que 
defende a promoção de “modos suaves de 
mobilidade”, como a bicicleta, e os trans-
portes públicos.

Partilha da responsabilidade parental foi a 
grande luta do Instituto de Mediação Familiar

A partilha da responsa-
bilidade dos filhos pelos 
pais quando se separam e o 
reconhecimento do direito 
dos avós foram conquistas 
do Instituto Português de 
Mediação Familiar (IPMF), 
que formou mais de mil 
mediadores em 25 anos de 
existência.

A história do instituto foi 
recordada à agência Lusa 
pela sua fundadora, Maria 
Saldanha Ribeiro, que em 
1990 reuniu esforços com um 
conjunto de magistrados e psi-
cólogos para promover a me-
diação familiar em Portugal, 
até então inexistente.

Chegada da Bélgica e sem 
emprego, Maria Saldanha 
Ribeiro começou a trabalhar 
no Tribunal de Família, onde 
abriu o primeiro gabinete de 
psicologia com o apoio de uma 
funcionária do Ministério da 
Justiça.

“Comecei a receber as 
pessoas e a aperceber-me que 

os juízes entregavam as crian-
ças às mães e os pais apenas 
tinham poder de vigilância, 
vendo as crianças de 15 em 15 
dias”, recordou a psicóloga em 
entrevista à agência Lusa.

Para Maria Saldanha, a 
situação não era justa e 
questionava-se: “Então as 
pessoas não podem estar ao 
leme na vida das crianças só 
porque se divorciam”.

Começou a pesquisar “o 

que se passava lá fora nesta 
matéria” e descobriu que 
existia o “exercício conjunto”, 
então conhecido como poder 
paternal.

Passou a fazer conferências 

por “todo o lado” e um dia foi 
convidada pelas Associação 
das Mulheres Juristas para 
falar sobre o tema. “No fim da 
exposição disseram-me: isto 
é o ovo de Colombo, vamos 
mudar a lei”.

“Propusemos então uma al-
teração legislativa para haver 
guarda conjunta e como tinha 
uma amiga que tinha deixado 
de poder ver o neto comecei 
a pensar que seria importante 
introduzir também o direito 
dos avós”, recordou.

Como a proposta esteve 
mais de um ano na gaveta, de-
cidiram apelar ao parlamento 
e foram “as mulheres de cada 
partido” que ajudaram a que 
a lei fosse aprovada em 1995 
por unanimidade.

“Conseguimos que os pais 
pudessem ter exercício con-
junto”, mas só se os dois esti-
vessem de acordo, disse Maria 
Saldanha Ribeiro, acrescen-
tando que o reconhecimento 
do direito dos avós também foi 
aprovado, embora se devesse 
ter ido mais longe.

Só 13 anos mais tarde, 
em 2008, os professores 
Anália Torres e Guilherme 
de Oliveira fizeram outra 
proposta e “as nossas ideias 
foram incluídas e o exercí-
cio conjunto passou a ser a 
norma”.

Maria Saldanha lembrou 
que a razão do instituto é 
conseguir apoiar quem, “num 
momento tão delicado das 
suas vidas” procura um me-
diador para encontrar “uma 
solução de vida para si e para 
os seus filhos”.

O Instituto Português de 
Mediação Familiar nasceu em 
1990 por iniciativa de Maria 
Saldanha, que contou com o 
apoio da psicóloga Antonieta 
Cabral de Oliveira, das pro-
curadoras da República Carla 
Fonseca e Cristina Karan e 
do magistrado Jorge Augusto 
Paes do Amaral e do de-
sembargador Luís Vaz das 
Neves.

Foi reconhecido oficial-
mente quatro anos depois e 
tornou-se a primeira entidade 
em Portugal a formar media-
dores familiares. Os 25 anos 
foram assinalados no sábado 
com um almoço comemorati-
vo que reuniu alunos, magis-
trados e mediadores.

Hospitais de Coimbra atingiram 
excelente desempenho em  
19 serviços de enfermagem

A qualidade dos cuidados de enfermagem hospitalares 
no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
atingiram um desempenho excelente, superior a 90%, em 
19 serviços prestados aos doentes, foi quinta-feira (17) 
anunciado.

Os dados da “Avaliação da Qualidade de Cuidados de 
Enfermagem Hospitalares” correspondem ao período em 
avaliação decorrido entre Março e Julho, adiantou aquela 
estrutura hospitalar em nota enviada à agência Lusa.

A avaliação contabilizou um “total de 245 processos 
de auditoria em 49 serviços, com doentes elegíveis para a 
aplicação do instrumento de avaliação adoptado, ‘doentes 
dependentes’”.

O CHUC salienta que a “meta preconizada para o ano 
de 2019 foi atingida pela maioria dos serviços”.

“Salientamos também que 19 destes serviços atingiram 
um desempenho excelente, superior a 90%, e que há uma 
franja elevada de serviços que tende a aproximar-se deste va-
lor. O Índice de Qualidade Institucional foi de 88,22%”.

A reflexão incidiu sobre o índice de qualidade parcial 
por necessidade, desempenho por necessidade e fase do 
Processo de Enfermagem (PE), índice de qualidade parcial 
por fase do PE, e, por fim, o índice de qualidade global por 
serviço e institucional.

Na análise do índice de qualidade parcial por necessidade, 
a avaliação constatou que o índice de qualidade com desem-
penho excelente surge nas necessidades de respiração, alívio 
do sofrimento, e integridade física, exercício e mobilidade 
(com 97,23%, 96,26% e 91,32% respectivamente).

Com menor nível de concretização, surgem as necessi-
dades de alimentação e eliminação (75,85% e 84,76%).

“Com um desvio padrão elevado, importa acrescentar 
o facto de que houve serviços que atingiram níveis de 
concretização óptimos (100%) e outros que necessitam de 
grande incremento”, lê-se no documento.

Em relação ao índice de qualidade por fases do PE, os 
dados revelam que se obteve um nível de concretização mais 
elevado na execução (97,44%) e planeamento (95,63%).

“Embora haja desempenhos excelentes de 100% em todas 
as fases, os dados revelam que é a fase de avaliação que 
apresenta um índice de qualidade mais baixo (73,86%)”, 
refere a nota.

Para a enfermeira directora do CHUC, Áurea Andrade, 
“os indicadores explanados evidenciam a forma como os 
enfermeiros concebem, agem e avaliam a sua prática de cui-
dados, decorrente da sua tomada de decisão autónoma”.

A responsável considera que “as oportunidades de me-
lhoria da qualidade só podem ser identificadas pela moni-
torização e avaliação da performance, e esta supõe, por sua 
vez, a existência de indicadores cientificamente validados 
e o envolvimento de todos, nos processos”.
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pOrtugueses nO mundO

Quatro ‘chefs’ distinguidos a nível mundial 
preparam jantar com marcas portuguesas

Quatro chefes de cozinha 
com distinções mundiais 
juntam-se no “jantar mais 
exclusivo do ano”, em Miami, 
a 1 de Dezembro, que contará 
com vinho do Porto e pratos 
de uma marca centenária 
portuguesa.

A terceira edição do ‘Once 
Upon a Kitchen’ contará, este 
ano, com a participação de 
Mauro Colagreco (restaurante 
Mirazur, em Menton, França, 
em primeiro lugar na lista 
“World’s 50 Best” em 2019); 
Massimo Bottura (Osteria 
Francescana, em Modena, 
Itália, o melhor do mundo na 
mesma lista em 2016 e 2018); 
Alex Atala (D.O.M., em São 
Paulo, Brasil, o quarto melhor 
em 2012 e actualmente o 
“Melhor Restaurante Acqua 
Panna na América do Sul”), 
e António Bachour, nomeado 
melhor ‘chef’ pasteleiro do 
mundo nos “The Best Chef 
Awards 2018”.

Segundo um comunicado 
divulgado quarta-feira (16) 
pela organização, o jantar, 

cujos preços variam entre 
2.500 e 5.000 euros, vai decor-
rer no New World Center, con-
cebido pelo arquitecto Frank 
Gehry, em Miami Beach, nos 
Estados Unidos.

Este ano, duas marcas 
portuguesas fazem parte da 
experiência: a colheita de 
1997 de vinho do Porto da 
casa Niepoort “fará parte da 
criteriosa selecção de exce-
lentes vinhos servidos durante 
o evento” e os convidados vão 

receber uma edição limitada 
de pratos personalizados da 
Vista Alegre com as assina-
turas dos quatro ‘chefs’.

A marca centenária por-
tuguesa é utilizada pelo 

brasileiro Alex Atala no seu 
restaurante em São Paulo.

“Estamos muito entusias-
mados por contar com estas 
duas marcas portuguesas tão 
‘premium’ na edição de 2019 
da ‘Once Upon a Kitchen’ 
em Miami Beach”, afirmou 

Barnabas Carrega, co-funda-
dor e director do GR8 Group, 
que organiza o jantar.

“Com este evento, criamos 
uma experiência inesquecí-
vel e memorável, dando aos 
comensais a oportunidade 
rara de se sentarem a poucos 
metros dos seus ídolos culi-
nários e de degustarem as 
suas criações mais icónicas”, 
comentou o responsável.

Segundo a organização, 
os bilhetes estão quase es-
gotados, sendo que apenas 
existem alguns disponíveis 
nas categorias ‘Gold’ (2.500 
euros), ‘Platinum’ (3.500 
euros) e duas ‘Chef’s Table’ 
(5.000 euros).

Parte das receitas vão 
reverter para a fundação 
Food for Soul, instituição de 
caridade criada por Massimo 
Bottura que pretende promo-
ver a erradicação da fome 
com a união de cozinheiros 
de renome, que preparam 
refeições para quem precisa a 
partir de alimentos que seriam 
desperdiçados.

Marcelo congratula-se com decisão da UNESCO 
sobre Dia Mundial da Língua Portuguesa

O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, congratulou-se quinta-
feira (17) com a decisão da UNESCO 
de recomendar a proclamação de 5 de 
Maio como Dia Mundial da Língua 
Portuguesa.

A decisão final será tomada na próxima 
Conferência Geral da UNESCO, agência 
para a educação, ciência e cultura das 
Nações Unidas, que está marcada para 
Novembro.

Numa nota publicada no portal da 
Presidência da República na Internet, 
Marcelo Rebelo de Sousa “congratula-se 
com o endosso, por unanimidade, pela co-
missão da UNESCO do 5 de Maio como 
Dia Mundial da Língua Portuguesa”.

O chefe de Estado menciona que “ac-
tualmente a língua portuguesa é a quarta 
língua mais falada no mundo, com mais 
de 260 milhões de falantes” e considera 
que a decisão da UNESCO constitui um 
reconhecimento do seu papel “para o 
património da humanidade, como língua 
de diálogo e de cooperação entre povos 
e culturas”.

O Presidente da República “felicita o 
embaixador de Portugal na UNESCO, 

professor doutor António Sampaio da 
Nóvoa, por este reconhecimento”, bem 
como “a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e todos os 
falantes da língua portuguesa”.

Em comunicado, o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros também já saudou 
este passo, referindo que “a Comissão 
do Programa e Relações Exteriores 
do Conselho Executivo da UNESCO 
aprovou uma decisão que recomenda à 
próxima Conferência Geral da UNESCO 
a adopção de uma resolução proclamando 
o 5 de Maio como Dia Mundial da Língua 

Portuguesa”.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros 

salienta que “esta proposta, submetida ao 
Conselho Executivo pelos nove países 
da CPLP, contou com o copatrocínio de 
mais vinte e quatro países de todos os 
continentes e regiões do mundo, e, ago-
ra, com o endosso dos cinquenta e oito 
membros do Conselho Executivo”.

“A deliberação final cabe ao órgão 
mais representativo da UNESCO, a 
Conferência Geral, que congrega os cento 
e noventa e três Estados-membros, na 
sua 40.ª sessão, que se realizará de 12 
a 27 de Novembro próximo”, lê-se no 
mesmo comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros 
refere que “a proclamação de dias interna-
cionais é da competência da Assembleia 
Geral das Nações Unidas e, nas suas 
áreas de competência, das agências es-
pecializadas das Nações Unidas, como 
a UNESCO, nestes casos designando-se 
dias mundiais” e que “o Dia Mundial 
da Língua Portuguesa, assim que ofi-
cialmente estabelecido, será integrado 
no calendário dos dias celebrados pela 
UNESCO e pelas Nações Unidas”.

Projecto-piloto de ensino de 
português recebe mais de  
100 candidaturas em França

O projecto-piloto que repôs a possibilidade de se fazer 
a especialidade de língua portuguesa no liceu em França 
teve cerca de 110 candidaturas na região parisiense e na 
Guiana Francesa.

“Na quarta-feira passada reuniu em Lisboa a Comissão 
de Acompanhamento do Acordo Bilateral [entre França 
e Portugal] em matéria de educação. Registamos que na 
nova oferta ao nível do ensino secundário, há 90 estudantes 
inscritos na Guiana Francesa e há perto de duas dezenas 
aqui em Paris”, anunciou Augusto Santos Silva, ministro 
do Negócios Estrangeiros, na passada sexta-feira na capital 
francesa.

O anúncio vem depois de a França ter recuado na retirada 
do ensino de português como especialização de língua e 
cultura como prova de entrada na universidade após uma 
recente reforma introduzida pelo actual Governo francês 
fizesse com que o português deixasse de contar para os 
exames nacionais, tendo menor preponderância na nota 
final dos alunos.

Esta experiência agora em vigor pode durar entre dois a 
três anos para perceber se há realmente alunos suficientes 
interessados nesta especialização.

“Vamos precisar de dois ou três anos para ver se é um 
sistema que pode funcionar a nível da língua portugue-
sa”, disse Anne-Dominique Vallières, inspectora geral da 
educação para o português em França, em declarações à 
Agência Lusa.

No entanto, segundo Anne-Dominique Vallières, a 
possibilidade de aprender português no liceu continua 
para todos os alunos que queiram aprender a língua de 
Camões como língua estrangeira, não contando é como 
especialidade para terminar o ensino secundário - algo que 
só interessará a quem quiser prosseguir estudos superiores 
de língua portuguesa.

Com os atrasos da implementação deste projecto piloto, 
apenas um liceu na região parisiense está a oferecer ac-
tualmente a possibilidade da língua portuguesa e cultura 
como especialidade, levando o Instituto Camões a pedir 
mais esforços no próximo ano lectivo ao Ministério da 
Educação francês.

“O que pedimos à parte francesa é que seja feita uma 
preparação cuidada, uma campanha de informação em con-
junto, para que o número de inscrições possa crescer e até 
manifestámos o desejo que o número de escolas abrangido 
pudesse subir”, indicou Luís Faro Ramos, presidente do 
Instituto Camões, que diz que o facto de a decisão francesa 
“ter sido em cima” das inscrições pode ter reduzido o número 
de alunos que conheciam essa possibilidade.

O recuo foi conseguido antes do Verão, com a intro-
dução deste projecto piloto na Guiana Francesa, que faz 
fronteira com o Brasil, e em Paris, onde se concentra a 
maior comunidade de luso-descendentes, através dos es-
forços diplomáticos de todos os países da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa com Embaixador acreditado 
em França.

Os professores de português em França também se mo-
bilizaram e lançaram uma petição, considerando a retirada 
do português como “uma discriminação” e alertando para 
o potencial decréscimo de alunos interessados em aprender 
português.

Eleições: Emigrantes contra anulação de 
votos e exigem inquérito à votação

O movimento Também Somos Portugueses e o Comité 
Cívico Português do Reino Unido exigem um inquérito à 
forma como decorreram as legislativas, criticando a anu-
lação dos votos dos emigrantes.

A percentagem de votos dos emigrantes nulos (22,33%) 
foi uma das surpresas da contagem dos votos dos emigrantes, 
concluída quinta-feira (17).

Foram anulados 35.331 boletins, de um total de 158.252 
boletins recebidos de emigrantes portugueses.

“Como se pode, em simultâneo, lamentar a abstenção e 
ter um sistema eleitoral em que 22 % dos votos são anulados 
por razões técnicas?” - questionam os dois movimentos.

Para o movimento Também Somos Portugueses e o 
Comité Cívico Português do Reino Unido, “não se trata 
de votos nulos no sentido mais habitual do termo, que 
é um voto de protesto”, mas antes, “na sua esmagadora 
maioria, de votos validamente expressos, manifestando 
escolhas legítimas de cidadãos eleitores portugueses, mas 
que foram desconsiderados, por exemplo, por faltar a cópia 
do cartão de cidadão”.

As organizações de emigrantes portugueses exigem a 
realização de um “inquérito ao modo como decorreram 
estas eleições e que sejam feitas alterações para melhorar 
a votação em eleições futuras”.

Ainda sobre esta matéria, defendem uma experiência 
piloto de voto pela internet como um possível meio de 
evitar os problemas do voto postal.
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Por Avelino Teixeira

Mais de quatro centenas de pessoas assistiram na noite de 
sábado (19) à comemoração do 32.º aniversário do rancho 
folclórico do Centro Cultural Português de Mississauga 
(CCPM).

O grupo, que chegou há duas semanas de uma digressão 
que os levou a Nova Jérsia, nos Estados Unidos, viria a 
actuar no decorrer do serão, mas antes a efeméride foi co-
memorada com bolo, champanhe, um jantar convívio e ainda 
com actuações musicais da banda Mexe Mexe e do cantor 
Henrik Cipriano.

Constituído por dois núcleos – um com cerca de três de-
zenas de dançarinos com idades entre os 15 e os 30 anos, e 
um juvenil, com duas dezenas de crianças – além de músicos 
e tocadores, o rancho folclórico do CCPM caracteriza-se 
pelo facto de representar trajos e temas de todas as regiões 
portuguesas.

Do continente às ilhas, as modas escolhidas são resultado 
de uma cuidadosa recolha efectuada por Andrew Câmara, que 
se afirma um apaixonado do folclore desde criança, enquanto 

que a coreografia das danças é um trabalho original de Nancy 
Vieira, não menos ávida por esta forma de cultura popular.

Em declarações à nossa reportagem, ambos manifestaram 
a sua convicção de que o rancho, que é dirigido por Angie 
Câmara, tem um longo futuro com base no número de pedidos 
que têm de jovens que pretendem inscrever-se, o que atribuem 

ao facto de gozar de excelente 
reputação e de ser conhecido 
por manter um ambiente sadio 
e familiar.

No decorrer do serão seria 
o presidente do Executivo, 
Tony de Sousa, quem, frente 
ao bolo de aniversário e na 

companhia de Angie Câmara, 
Nancy  Vie i ra ,  Andrew 
Câmara e do presidente da 
Assembleia-Geral do CCPM, 
Jorge Mouselo, começou por 
saudar o público e citar a mais 
recente deslocação do grupo 
aos EUA, convidando depois 
todos a erguerem as taças 
num brinde à longevidade 
do rancho.

Momentos depois dava-se 
início a um animado jantar 
convívio, servido pelos vo-
luntários do CCPM – incluin-
do elementos do rancho – e no 
final Tony de Sousa voltaria 
ao palco para agradecer aos 
patrocinadores e apresentar 
os artistas convidados para 
abrilhantar o serão.

Os Mexe Mexe e Henrik 
Cipriano subiram então ao 
palco para um animado es-
pectáculo que abriram com 
um conhecido tema do re-
cém falecido cantor Roberto 
Leal.

Pouco depois, o rancho 

aniversariante faria a sua apresentação com um repertório 
constituído por modas de diferentes regiões do continente, 
dos Açores e da Madeira,

um autêntico arraial de cor e música que arrancou fortes 
aplausos do público.

O serão concluiria com a segunda parte do espectáculo 
dos Mexe Mexe e Henrik Cipriano, a par das muitas anedotas 
contadas pelo vocalista.

No decorrer deste segmento realizou-se também um sorteio, 
com prémios que incluíram um certificado no valor de 100 
dólares, um televisor LED, uma bicicleta e uma passagem 
aérea para Porto ou Lisboa, esta última oferta da companhia 
aérea Air Transat, que se encontrava representada neste 
convívio por Vera Pinto.
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Missão Empresarial de Leiria leva empresas ao Canadá
A NERLEI -  Associação 

Empresarial da Região de Leiria 
vai levar um conjunto de empresas 
ao Canadá, de 2 a 6 de Dezembro, 
no âmbito de uma operação de 
internacionalização.

Durante cinco dias, a NERLEI 
vai levar a Toronto, Canadá, uma 
comitiva de empresas que tenham 

interesse em conhecer este mercado 
ou em reforçar contactos já exis-
tentes, apoiando-as nas despesas 
elegíveis em 50%, adianta uma 
nota de imprensa desta associação 
empresarial divulgada segunda-
feira (21).

Esta acção está inserida no pro-
jecto International Business 2018-

2020, promovido pela NERLEI,  
que tem como objectivo desen-
volver e reforçar as capacidades 
das pequenas e médias empresas  
(PME) no domínio da interna-
cionalização, contribuindo para o 
aumento da base e da capacidade 
exportadora e da visibilidade inter-
nacional das empresas nacionais, 

Rancho Folclórico do CCPM celebrou 32 anos de actividade

refere ainda o comunicado.
Segundo a NERLEI, o projecto 

International Business 2018-
2020 é financiado pelo Portugal 
2020, no âmbito do Programa 
Operacional Competitividade e 
Internacionalização, no montante 
de 4.095.686,02 euros, dos quais 
2.221.511,25 euros são prove-
nientes do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.

Para a associação empresarial, 
o Canadá é um dos países mais 
desenvolvidos e ricos do mundo e 
apresenta uma taxa de crescimento 
da economia positiva.

“Tem um elevado nível de vida, 
o consumo privado é elevado e 
demonstra apreço por produtos de 
consumo europeus. (...)”, remata 
a nota a que a agência Lusa teve 
acesso.
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Por João Vicente

A Casa do Alentejo de Toronto (CAT) está a realizar a 36.ª 
edição da sua icónica Semana Cultural Alentejana e a abertura 
oficial foi celebrada na passada sexta-feira (18) na sede da 
colectividade, onde decorre até sábado (26).

Perante os convidados e público que se juntaram para a 
que seria a primeira de várias noites repletas de actividades, 
Clara Abreu, no papel de mestre-de-cerimónias, começou 
por chamar o Grupo Coral da CAT até ao patamar da fonte 
tradicional que embeleza o restaurante O Sobreiro, ali loca-
lizado, e onde este agrupamento vocacionado para o cante 
alentejano interpretou os hinos do Canadá, de Portugal e da 
Casa do Alentejo.

Momentos depois, o presidente da colectividade, Carlos de 
Sousa, faria um breve discurso durante o qual louvou, entre 
outros, os fundadores pela “genial ideia” que originou estas 
Semanas Culturais.

Escutar-se-ia ainda nessa noite a deputada federal Julie 
Dzerowicz, que representa o distrito de Davenport, no qual 
a sede da CAT está localizada, o mesmo acontecendo com o 
candidato rival Andrew Cash, que com ela disputava o cargo 
nas eleições em curso, assim como a deputada provincial 
Marit Stiles.

Após os discursos procedeu-se à inauguração oficial do 

certame com um champanhe de honra, sendo o público con-
vidado então a visitar as exposições de pintura e fotografia 
que estão patentes ao público durante toda a semana na galeria 
Alberto de Castro e que são da autoria, respectivamente, de 
Mena Nunes e José Rosado. 

Mais tarde, depois do jantar, o serão prosseguiu com uma 
actuação do Grupo Coral da CAT, altura em que foi também 
assinalado o aniversário de Bia Raposo, voluntária de longa 
data desta casa.

Ao longo da noite vários 
interlocutores viriam a apelar 
ao apoio da comunidade para 
com a CAT e esta iniciativa 
cultural mas haveria também 
um momento destacado para a 
recolha de fundos para auxiliar 
uma bebé que sofre de Atrofia 
Muscular Espinhal.

A pequenita Eva Batista 
debate-se com esta doença 
degenerativa neuro-muscular, 
que eventualmente se torna 
fatal mas que pode ser curada com um tratamento especial, 
orçado em dois milhões de dólares.

A finalizar este serão, o jovem cantor Peter Serrado apre-
sentou um espectáculo centrado no seu álbum homónimo, um 
misto de temas da sua autoria e de autores famosos, incluindo 
Rui Veloso e outros.

No dia seguinte, sábado (19) o certame prosseguiu com 
uma noite dedicada ao fado e actuações da luso-canadiana 
Clara Santos e do fadista convidado, Luís Caeiro, vindo de 
Portugal.

O espectáculo, que teve apresentação do radialista Nuno 
Miller e de Paula Medeiros, dirigente do PSD de Toronto, 
contou com os préstimos dos músicos locais, Hernâni Raposo 
(guitarra), Valdemar Mejdoubi (viola) e Pedro Joel (con-
trabaixo), alinhamento que 
viria a acompanhar ambos os 
fadistas.

Seria Clara Santos a inau-
gurar o palco com a sua ener-
gia, voz e presença que a defi-
nem e a têm vindo a tornar-se 
numa das fadistas favoritas do 
público de Toronto, seguindo-
se então o cabeça-de-cartaz 
Luís Caeiro, um alentejano de 
costela espanhola que chegou 
ao fado por via do flamenco e 
que levou o público ao rubro, 
recebendo múltiplas ovações 
de pé.

Ao longo do espectáculo, 

que incluiu fado cantado sem o auxílio de amplificação vocal, 
Luís Caeiro foi surpreendendo e puxando pela plateia, que 
correspondeu com uma alegria e envolvimento pouco fre-
quentes em espectáculos do género nos tempos que correm, 
finalizando em apoteose com a sala toda a cantar os clássicos 
“Porompompero” e “Malhão Malhão”.

Já no domingo (20) a música foi de outra ordem, já que a 
tarde foi dedicada ao folclore com a realização de um festi-

val em que participaram sete 
grupos folclóricos, enquanto 
que ontem, segunda-feira (21), 
passou a integrar esta come-
moração alentejana uma co-
mitiva vinda de Castro Verde 
e que alem de constituída 
pelo presidente do município, 
António Brito, inclui também 
o grupo musical Cantares do 
Campo Branco.

Há ainda muito para ver 
nesta Semana Cultural e quem 
gostar de anedotas alentejanas 

pode passar esta noite, terça-feira (22) pela CAT, altura em 
que será exibido também o filme Raiva e se voltará a registar 
a actuação do grupo musical vindo de Castro Verde.

Entretanto, amanhã, quarta-feira (23) haverá uma opor-
tunidade para escutar e confraternizar com escritores da 
comunidade.

Passado o meio termo do certame, o dia de quinta-feira 
(24) vai ser dedicado à terceira-idade e à noite haverá um 
espectáculo com Pedro Joel, enquanto que na sexta-feira 
(25) se realiza uma “Feira Medieval” e será apresentada uma 
peça de teatro.

Os festejos concluem no sábado (26) com um baile de 
Halloween, com prémios para os melhores mascarados nas 
categorias de adultos e de crianças.
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XXXVI Semana Cultural Alentejana a decorrer em Toronto
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Festa em Borba promove 
vinhos do Alentejo pelo 
São Martinho

A 28.ª Festa da Vinha e do Vinho, em Borba, vai decorrer 
de 9 a 17 de Novembro com a participação de dezenas de 
expositores, com destaque para os produtores do Alentejo, 
divulgou sexta-feira (18) a Câmara Municipal.

O certame dedicado ao vinho e à vinha, que recebe 
todos os anos milhares de visitantes, decorre no pavilhão 
de eventos da cidade de Borba, no distrito de Évora, e vai 
promover, sobretudo, os vinhos do Alentejo, com a parti-
cipação de produtores que apresentam as suas marcas para 
degustação e venda.

A festa inclui um conjunto de áreas temáticas dedi-
cadas aos vinhos e enoturismo, gastronomia, produtos e 
doçaria regionais, artesanato e equipamentos e serviços 
vitivinícolas.

O certame, que serve de apresentação do vinho novo dos 
produtores locais pelo São Martinho, pretende ainda pro-
mover outros produtos regionais, como queijos, enchidos, 
pão, azeite, mel, frutos secos e doçaria tradicional.

Com palco numa das mais importantes regiões vitivi-
nícolas do Alentejo, o certame está a cargo do município, 
Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA), 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e 
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

O programa inclui um circuito das tascas no dia inau-
gural, a Gala da Rainha das Vindimas de Borba a 10 de 
Novembro e, ao longo dos nove dias, provas de vinhos, 
animação musical, conferências e actividades culturais e 
desportivas.

Quanto ao cartaz musical, estão previstas actuações de 
Piruka, Miguel Gameiro e Ágata.

Algarve escolhido como melhor destino  
de golfe do Mundo para 2020

A Associação Internacional 
de Operadores de Turismo de 
Golfe (IAGTO) escolheu o 
Algarve como “melhor des-
tino de golfe do mundo para 
2020”, distinção que o presi-
dente do Turismo do Algarve 
atribuiu à qualidade dos 40 
campos da região.

“O Algarve é não só um 
local de passagem obrigatória 
para o golfista amador, como 
tem atraído os melhores pro-
fissionais mundiais, fruto da 
diversidade e reconhecida 
qualidade dos 40 campos de 
golfe e da já célebre hospita-
lidade e profissionalismo dos 
agentes da região”, congratu-
lou-se o presidente da Região 
de Turismo do Algarve, João 
Fernandes.

Citado num comunicado 
da Associação de Turismo 
do Algarve (ATA), João 
Fernandes considerou que 
“os dias de golfe no Algarve 
perduram na memória dos 
golfistas, mesmo depois do 
fim das suas férias”, por a 
região oferecer também aos 
visitantes, apontou, “história, 

tradição, bom clima, natureza, 
boa gastronomia”.

“E [o Algarve] é também 
algo que não se explica... Só 
visitando! Por isso, espera-
mos receber os amantes da 
modalidade muito em breve! 
Convidamos todos a conhece-
rem o Algarve já na próxima 
semana, em que se realizará o 
Portugal Masters 2019 (prova 
do European Tour), que este 
ano decorre de 23 a 27 de 
Outubro, em Vilamoura”, 
apelou o presidente da Região 
de Turismo do Algarve.

A ATA esclareceu que a 
escolha do Algarve como 
melhor destino de golfe para 
2020 foi feita pela IAGTO, 
“que representa a indústria 

do turismo de golfe a nível 
global, no âmbito da 20.ª 
edição dos IAGTO Awards”, 
numa “votação que contou 
com a participação de mais 
de 700 operadores turísticos, 
especializados nesta indústria 
e oriundos de mais de 60 países 
diferentes”.

“O Algarve destacou-se 
como favorito no que toca à 
oferta da melhor experiência 
para os turistas que praticam 
esta modalidade, vencendo 
uma série de outros destinos 
de golfe de classe mundial”, 
acrescentou a ATA, sublinhan-
do que esta é “a terceira vez 
que o Algarve é distinguido 
pela IAGTO”, depois de a 
região ter conquistado o título 
de melhor destino de golfe da 
Europa em 2006 e 2014.

A ATA salientou que “o 
Algarve volta a reunir a 
preferência dos operadores 
especializados, mas agora a 
nível global”, devido a facto-
res como “a qualidade e a di-
versidade das infraestruturas 
que o Algarve oferece para a 
prática de golfe, a facilidade 

de acesso ao destino através 
da existência de ligações 
frequentes com o aeroporto 
de Faro e a relação custo/
benefício”.

“A estes juntam-se outros 
argumentos como a ampla 
selecção de opções de alo-
jamento, a beleza natural 
da região, o bom clima que 
permite jogar golfe ao longo 
de todo o ano e ainda a enor-
me variedade de atracções e 
motivações adicionais que 
permitem enriquecer a estadia 
dos jogadores que visitam a re-
gião, na companhia de família 
e amigos”, acrescentou.

Também citado no comu-
nicado da ATA, o presidente 
da IAGTO, Peter Walton, 
considerou que “o Algarve 
sempre colocou a experiência 
dos visitantes de golfe no 
topo da sua agenda” e apro-
veitou a oportunidade para 
“felicitar todos os campos de 
golfe, hotéis e fornecedores de 
serviços na área do turismo de 
golfe da região” pela distin-
ção, que qualificou como uma 
“conquista extraordinária”.

Programa de apoio ao luto em 
Oleiros ganha prémio de boas 
práticas em psicologia

O programa de apoio ao luto da Câmara de Oleiros, 
no distrito de Castelo Branco, ganhou o Prémio Boas 
Práticas em Psicologia - Administração Local, criado pela 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), foi sexta-feira 
(18) anunciado.

“O município de Oleiros ganhou o Prémio Boas Práticas 
em Psicologia - Administração Local - 2019, criado pela 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e pela Câmara 
Municipal de Lisboa”, anunciou, em comunicado, a 
Câmara de Oleiros.

O programa de Apoio ao Luto, implementado pelo 
município de Oleiros em Março de 2015, leva aos luga-
res mais remotos deste concelho do distrito de Castelo 
Branco, com 470 quilómetros quadrados, uma psicóloga, 
com o objectivo de dar apoio psicológico aos munícipes 
oleirenses que se encontrem em processo de luto.

O trabalho feito pela psicóloga no concelho de Oleiros 
passa, não só pelo acompanhamento personalizado, mas 
também por uma avaliação inicial das pessoas.

Após essa avaliação, há casos em que é necessária 
articulação com o centro de saúde através dos médicos 
de família, que por sua vez encaminham para outros 
cuidados de saúde especializados.

Além da função terapêutica, existe a preocupação de 
sinalizar alguns casos de carências socioeconómicas em 
articulação com a Segurança Social e o Gabinete de Acção 
Social da Câmara de Oleiros.
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Lusofonia representa quase um terço das 
propinas do politécnico de Bragança

Os estudantes oriundos de 
países de língua portuguesa 
representam quase um terço 
das propinas do Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB) 
que tem ajudado vários países 
da lusofonia a qualificar qua-
dros, indicou quinta-feira (17) 
o presidente da instituição.

Orlando Rodrigues subli-
nhou “o peso significativo nas 
receitas” do IPB dos estudan-
tes internacionais, que permi-
tem “claramente equilibrar as 
contas, face à diminuição de 
alunos nacionais”.

O presidente do politécnico 
falava à margem da abertu-
ra da segunda conferência 
Lusoconf, que debateu a 
lusofonia durante três dias na 
Escola Superior de Educação, 
nomeadamente os impactos 
nos dois lados nas parcerias 
entre a edução e os países de 
língua oficial portuguesa.

O politécnico de Bragança 
tem perto de nove mil alu-
nos, um terço dos quais são 
estudantes internacionais e 
deste a esmagadora maio-
ria da Lusofonia, cerca de 
dois mil estudantes, parti-
cularmente de Cabo Verde, 
Brasil, Angola, Moçambique 
e Guiné-Bissau.

“Esses alunos, face à dimi-
nuição de alunos nacionais, 
permitem claramente equili-
brar as contas porque as pro-
pinas de alunos internacionais 
são muito mais altas do que de 
alunos nacionais”, salientou o 
presidente do IPB.

Os alunos internacionais 

representam “um pouco mais 
de um terço das propinas” 
e os outros dois terços são 
divididos entre alunos da re-
gião transmontana e de outros 
pontos de Portugal.

S e g u n d o  O r l a n d o 
Rodrigues, também nos países 
de origem dos alunos lusófo-
nos “já se sente o impacto da 
qualificação dos jovens, em 
particular em Cabo Verde”, 
país com o qual o IPB tem uma 
relação “com parcerias com as 
Câmaras Municipais”.

“A quantidade de quadros 
que nós já formamos, em Cabo 
Verde começa a ser muito 
significativa e isso tem peso 
na economia de Cabo Verde, 
também e daí que o IPB seja 
hoje a instituição mais popular 
em Cabo Verde”, declarou.

Em São Tomé e Príncipe 
“também há muita gente a 
trabalhar formada” pelo IPB, 
ao nível de mestrados ou qua-

dros em higiene e segurança 
alimentar.

Com Angola, o politécnico 
de Bragança tem “uma relação 
muito estreita”, nomeadamen-
te com o Instituto de Kuanza 
Sul para o qual tem formado 
professores.

A importância económica 
da Lusofonia foi um dos temas 
da conferência Lusoconf que 
durante três dias discutiu tam-
bém, em Bragança, a língua 
portuguesa e a importância 
da população e dos países 
lusófonos no mundo.

A conferência foi organi-
zada pelo politécnico e pela 
Câmara de Bragança, que 
nos últimos anos tem apoiado 
várias iniciativas relaciona-
das com a temática como os 
colóquios da Lusofonia ou 
o prémio literário Adriano 
Moreira destinado a falantes 
da língua portuguesa, que foi 
entregue, pela primeira vez, 
na passada sexta-feira.

Para o Presidente da 
Câmara, Hernâni Dias, “esta 
presença da comunidade 
lusófona é extremamente rele-
vante também na componente 
económica”, já que “10% da 
população residente na cidade 
é de fora”.

“Nós teremos de aproveitar 
esta capacidade dos nossos 
residentes provenientes dos 
PALOP porque são segura-
mente um bom activo no que 
tem a ver com a componente 
económica”, considerou.

O autarca entende que “o 
município, o politécnico e a 
própria comunidade brigan-
tina têm sabido interpretar 
de forma positiva esta relação 
que existe com esta comuni-
dade”.

Angola arranca em Novembro com campanha massiva de registo civil
O ministro da Justiça e dos Direitos 

Humanos de Angola anunciou para Novembro 
o arranque da campanha massiva de registo 
civil de cidadãos, visando abranger 12 milhões 
de angolanos, 40% da população, até ao fim 
da legislatura.

“Temos consciência de que será um trabalho 
árduo, porém, estamos preparados”, afirmou 
Francisco Queirós no seu discurso durante 
a 5.ª Conferência Africana dos Ministros 
Responsáveis pelo Registo de Nascimento e 
Estatísticas Vitais, que terminou na sexta-feira 
em Lusaka, capital da Zâmbia.

Numa primeira fase, disse Francisco 
Queirós, o programa será desenvolvido em 
três províncias a designar, estendendo-se gra-
dualmente para todo o país, conforme forem 
sendo assegurados os recursos humanos e 
materiais necessários.

“Temos disponíveis ‘kits’ móveis, nome-
adamente computadores e impressoras, que 
serão manuseados por técnicos devidamente 
formados, numa estratégia que irá privilegiar 
as soluções endógenas”, disse o ministro da 
Justiça.

Francisco Queirós afirmou que o registo 
e atribuição do Bilhete de Identidade ao ci-
dadão é um acto de soberania, que não deve 
ser transferido para as empresas prestadoras 
de serviços.

O ministro aconselhou os seus homólogos 

africanos a não repetirem a experiência de 
Angola, que na ultima década despendeu 
cerca de dois mil milhões de dólares (cerca 
de 1,8 mil milhões de euros) com a contra-
tação de serviços e soluções informáticas, 
num ambiente dominado pela falta de rigor 
e transparência.

“O inconveniente desta experiência é que 
muitas destas empresas agem de má-fé. Não re-
passam conhecimento e, mediante estratégias 
próprias, tornam reféns as instituições, que se 
veem a braços, em situação de renegociação 
ou rescisão dos contratos”, alertou.

Francisco Queirós sublinhou o facto de, à 
semelhança da maior parte dos estados africa-
nos, em Angola, a questão relativa ao registo 
de nascimento e estatísticas vitais represen-
tar um permanente desafio: “Associado aos 
efeitos dos longos anos de conflito armado, 
junta-se a vulnerabilidade das nossas frontei-
ras, nas quais são detectadas com frequência 
situações fraudulentas, envolvendo cidadãos 
estrangeiros, interessados em obter a cidadania 
angolana”.

Angola deu a conhecer os avanços ob-
servados no domínio da interpolaridade da 
base de dados do Bilhete de Identidade com 
outros sistemas, nomeadamente os Serviços 
de Emigração e Estrangeiros e o Ministério 
das Finanças, para o número de identificação 
fiscal, que é o mesmo do Bilhete de Identidade, 

dos serviços de segurança social e cartão de 
eleitor.

Na conferência, foi pedida à União Africana 
e aos seus parceiros, a conclusão da estratégia 
de adopção de soluções digitais, economi-
camente viáveis, para o armazenamento de 
dados, como o serviço em ‘nuvem’ e a sua 
divulgação aos Estados-membros, com vista 
a uniformizar-se o acesso à informação, por 
parte dos serviços ligados aos registos de 
nascimento e estatísticas vitais.

Os ministros recomendaram a descentrali-

zação dos sistemas de registo, para melhorar a 
cobertura, e convidaram os Estados-membros 
a adoptar soluções integradas, associadas a 
um único número de identificação, visando 
facilitar a funcionalidade dos serviços, no 
domínio privado e institucional, facto que, 
disseram, beneficiará a realização de negócios 
e a mobilidade dos cidadãos.

A próxima conferência dos ministros 
responsáveis pelo registo de nascimento e 
estatísticas vitais terá lugar em 2021, em 
Moçambique.

PR cabo-verdiano promulga, 
com alertas, lei sobre retorno 
voluntário de estrangeiros

O Presidente cabo-verdiano anunciou 
sábado (19) que promulgou a legislação com 
apoio ao retorno voluntário de estrangeiros 
aos seus países, mas alertou que muitos desses 
regressos se relacionam com a dificuldade de 
obtenção de documentação em Cabo Verde, 
pedindo medidas.

A posição consta de uma nota divulgada 
pela Presidência da República de Cabo Verde, 
que refere que deu entrada e foi promulgado 
pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, 
como decreto-lei, o acto normativo que 
cria e regula o apoio ao retorno voluntário, 
“estabelecendo os procedimentos de apoio e 
assistência social aos cidadãos estrangeiros 
que desejem, de forma voluntária, regressar 
aos seus países de origem”.

“Feita a análise do diploma, e tendo em 
consideração a Constituição da República 
e o quadro legislativo existente, bem como 
os fundamentos invocados para a produção 
deste diploma, considera o Presidente da 
República que este diploma constitui uma 
medida política de relevo, não somente do 
ponto de vista humanitário, mas também 
numa perspectiva de assegurar a própria 
ordem e tranquilidade públicas”, lê-se na 
mesma nota da Presidência.

Apesar da decisão de promulgação do 
diploma, o Presidente da República alerta 
para algumas questões que “devem ser 
consideradas na aplicação das medidas 
propostas” na nova legislação, de iniciativa 
do Governo.

“Ainda que se considere o diploma per-
tinente, do ponto de vista político e mesmo 
humanitário, como se referiu, deve-se ter em 
conta o facto de muitos pedidos de regresso 
estarem, entre outros factores, relacionados 
com a obtenção de documentação”, enfa-
tizou.

Para Jorge Carlos Fonseca, é necessária 
uma “atenção muito particular” à questão da 
falta de documentação, “pois, com alguma 
frequência, configuram-se situações em que 
as dificuldades na regularização do imigrante 

podem ser imputadas às autoridades cabo-
verdianas”.

“Assim, seria importante que a lei entrasse 
em vigor ao mesmo tempo que medidas que 
tenham em vista agilizar os processos de 
regulamentação da estadia dos imigrantes 
no país fossem adoptadas”, exortou.

O chefe de Estado acrescenta que, “sem 
que se queira pôr em causa a necessidade 
do cumprimento da legislação em vigor e 
da salvaguarda de aspectos relacionados 
com a segurança interna”, existem, contudo, 
“fortes indícios”, que são “atestados pelo 
acompanhamento de processos, após pedi-
dos de apoio ao Presidente da República”, 
da “existência de práticas que acabam por 
dificultar a regularização da permanência de 
cidadãos estrangeiros no nosso país”.

“Seria, pois, importante que se evitasse 
uma situação que pudesse ser interpretada 
como um processo através do qual se procura 
criar situações de precariedade, através da 
não regularização intencional da residência, 
por exemplo, para ‘forçar’ o recurso à saída 
‘voluntária’”, lê-se igualmente.

“Da mesma forma que devem ser con-
cebidas políticas de integração, quando por 
razões diversas, elas não atingem os objec-
tivos preconizados, alternativas devem ser 
procuradas, podendo ser o apoio ao retorno 
voluntário uma delas”, conclui a nota da 
Presidência da República.
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Duas novas ‘quedas’ de clubes da I Liga 
deixa ‘elite’ ainda mais reduzida na Taça

A terceira ronda da Taça de 
Portugal, domingo (20) con-
cluída, foi mesmo ‘demolido-
ra’ para os clubes da I Liga de 
futebol, com sete eliminações 
ante clubes mais fracos, sendo 
os últimos a entrar nesse grupo 
Marítimo e Boavista.

O Marítimo perdeu nas 
grandes penalidades com o 
Beira-Mar, do Campeonato 
de Portugal, enquanto que 
Boavista foi afastado, pelo 
Desportivo de Chaves, da II 
Liga, após prolongamento.

À cabeça da ‘elite’ que 
sai está, naturalmente, o 
Sporting, detentor do tro-

féu, mas também já não 
estão Vitória de Guimarães, 
Tondela, Desportivo das 
Aves, Portimonense e os do-
mingo ‘travados’ Boavista e 
Marítimo.

O Beira-Mar, que já foi 
clube de primeira, eliminou 
os madeirenses, ao vencer por 
5-4 o desempate por grandes 
penalidades, depois de 2-2 no 
tempo regulamentar e prolon-
gamento.

Um golo de Medina, em 
tempo de descontos do prolon-
gamento, permitiu domingo 
ao Desportivo de Chaves, da 
II Liga, derrotar os ‘axadreza-

Futebol: Taça de Portugal (3.ª eliminatória) 
- Resultados

Resultados da terceira eliminatória da Taça de Portugal 
em futebol, que se disputou entre quinta-feira (17) e 
domingo (20):

- Quinta-feira, 17 Out:
(+) Alverca (CP) - Sporting (I), 2-0
- Sexta-feira, 18 Out:
Cova da Piedade (II) – (+) Benfica (I), 0-4
- Sábado, 19 Out:
Condeixa (CP) – (+) Rio Ave (I), 0-1
(+) Sintra Football (CP) – Vitória de Guimarães (I), 1-1 (1-1 
ap, 4-3 gp)
Pevidém (D) – (+) Belenenses SAD (I), 0-2
(+) Sporting de Espinho (CP) – Vilafranquense (II), 2-1
(+) Académico de Viseu (II) – Real Massamá (CP), 3-1
Fabril (CP) - (+) Moreirense (I), 1-3
Amora (CP) – (+) Sanjoanense (CP), 0-1
Louletano (CP) – (+) Paços de Ferreira (I), 1-1 (1-2 ap)
Penafiel (II) – (+) Gil Vicente (I), 0-2
(+) Feirense (II) - Tondela (I), 3-0
(+) Farense (II) – Desportivo das Aves (I), 5-2
(+) Académica (II) – Portimonense (I), 2-1
Coimbrões (CP) – (+) FC Porto (I), 0-5
Leça (CP) - (+) Sporting de Braga (I), 1-3
- Domingo, 20 Out:
Águias do Moradal (D) – (+) Vitória de Setúbal (I), 0-5
Casa Pia (II) – (+) Vizela (CP), 1-3
(+) Arouca (CP) – Merelinense (CP), 1-0
(+) Pedras Salgadas (CP) – Águeda (CP), 1-0
(+) Marinhense (CP) – Fátima (CP), 1-0
AD Oliveirense (CP) - (+) Santa Clara (I), 0-3
Olímpico do Montijo (CP) – (+) Anadia (CP), 0-1
(+) Varzim (II) – Estoril Praia (II), 1-0
(+) Mafra (II) – Fafe (CP), 0-0 (1-0 ap)
Loures (CP) – Benfica de Castelo Branco (CP), 2-2 (4-2 ap)
Vitória Sernache (CP) – (+) Sertanense (CP), 0-0 (0-0 ap, 4-5 
gp)
Lusitânia Lourosa (CP) – (+) Famalicão (I), 1-1 (1-1 ap, 5-6 
gp)
(+) Desportivo de Chaves (II) – Boavista (I), 0-0 (2-1 ap)
Valadares Gaia (CP) – (+) Canelas 2010 (CP), 0-0 (0-0 ap, 
10-11 gp)
(+) Beira-Mar (CP) – Marítimo (I), 2-2 (2-2 ap, 5-4 gp)
(+) Leixões (II) – Praiense (CP), 4-2

(+): Apurado para a quarta eliminatória.

O sorteio da quarta eliminatória, que se disputa no 
dia 24 de Novembro, realiza-se no dia 28 de Outubro, 
às 14:00.

dos’ por 2-1. Depois de uma 
igualdade sem golos no tempo 
regulamentar, os flavienses 
adiantaram-se no marcador 
aos 101 minutos, através de 
André Luís, e o Boavista ainda 
chegou à igualdade, com um 
golo de Bueno, aos 117.

Melhor esteve o Famalicão, 
líder do campeonato, que 
conseguiu ganhar em casa 
do Lusitânia de Lourosa, do 
Campeonato de Portugal, mas 
fê-lo a grande custo, com 1-1 
no tempo regulamentar e pro-
longamento, a que se seguiu 
6-5 nas grandes penalidades.

Desde domingo, a Taça 
deixa de ter equipas dos 
Distritais, já que a única for-
mação sobrevivente, o Águias 

do Moradal, foi goleada em 
casa pelo Vitória de Setúbal, 
com 5-0.

Entre as 11 do primeiro 
escalão que reservaram lugar 
na ronda seguinte estão o 
Benfica, que afastou na sexta-
feira o Cova da Piedade, da II 
Liga, e o FC Porto, vencedor, 
no sábado, do Coimbrões, do 
Campeonato de Portugal.

C o m p l e t a m  o  g r u -
po Sporting de Braga, Gil 
Vicente, Paços de Ferreira, 
Moreirense, Belenenses SAD, 
Rio Ave, Vitória de Setúbal, 
Famalicão e Santa Clara.

Da II Liga ainda ficam 
sete emblemas: Académico 
de Viseu, Feirense, Farense, 
Académica, Varzim, Mafra, 
Desportivo de Chaves.

O maior grupo para a quarta 
eliminatória continua a ser o 
do Campeonato de Portugal, 
com 14 clubes: Alverca, 
Sintra Football, Sporting de 
Espinho, Sanjoanense, Vizela, 
Arouca, Pedras Salgadas, 
Marinhense, Anadia, Loures, 
Sertanense, Canelas, Beira-
Mar e Leixoes.

O sorteio da quarta elimi-
natória, que se disputa a 24 de 
Novembro, realiza-se a 28 de 
Outubro, pelas 14:00.

Breves do Desporto

ALMEIRIM: Provas de atletismo de estrada 
regressam no dia 27

A Associação 20KMS de Almeirim (Santarém)  
realiza, no próximo dia 27, três provas de Atletismo de 
Estrada, entre as quais a 33.ª edição dos 20 quilómetros 
de Almeirim, esperando reunir cerca de 2.800 atletas.

A iniciativa tem este ano como novidade a realização 
da 1.ª edição da prova de 10 quilómetros, mantendo a 
prova Mini, de cinco quilómetros em percurso urbano, 
e a “grande festa final”, com oferta de sopa de pedra, 
caralhotas (pão), maçãs, vinho da Adega Cooperativa 
de Almeirim e sumos da Sumol+Compal (empresa que 
possui uma fábrica no concelho), e animação com um 
grupo musical, afirma uma nota da associação.

A Associação 20KMS de Almeirim mobiliza cerca 
de 800 atletas, nas suas 16 secções/modalidades, na sua 
grande maioria em escalões de formação, salientando as 
distinções que têm alcançado e as conquistas de lugares 
na selecção nacional e a participação em campeonatos 
internacionais, com despesas que a instituição ajuda a 
financiar com eventos como este, refere a nota.

Sporting rescinde protocolos 
com claques Juventude 
Leonina e Directivo Ultras XXI

O Sporting rescindiu “com efeitos imediatos” os protoco-
los que celebrou em 31 de Julho com a Associação Juventude 
Leonina e com o Directivo Ultras XXI – Associação, 
anunciou domingo (20) o clube, devido à “escalada de 
violência” recente.

“O Sporting Clube de Portugal e a Sporting Clube de 
Portugal – Futebol, SAD informam que, na presente data, 
resolveram, com efeitos imediatos, os protocolos celebra-
dos”, pode ler-se no comunicado publicado domingo no 
sítio ‘online’ dos ‘leões’.

Segundo a mesma nota, a decisão foi tomada “em virtude 
da escalada de violência que ontem [sábado] culminou 
com tentativas de agressões físicas a dirigentes e outros 
adeptos”, durante a vitória no futsal frente aos Leões de 
Porto Salvo (6-1), no Pavilhão João Rocha.

Outra das razões, segundo o clube, prende-se com o 
“incumprimento sistemático” destes grupos organizados 
de adeptos (GOA) da obrigação do cumprimento da Lei, 
dos estatutos e regulamentos do clube, patente “nas multas 
suportadas” pela SAD e clube.

Por fim, o clube realça que cumpriu os protocolos e espe-
rava igual comportamento das claques, que acusa de “faltar 
sistematicamente no apoio devido aos atletas do Sporting, 
nomeadamente da equipa principal de futebol”.

Dentro das razões cabem ainda as “ameaças” e outros 
momentos de violência, contra adeptos, dirigentes ou mes-
mo atletas, a falta de apoio, a segunda prestação devida da 
bilhética de 2018/19 e uma série de outras razões.

O Sporting e a SAD decidiram, assim, “terminar, com 
efeitos imediatos, o protocolo existente com quem violou 
dolosamente e conscientemente obrigações desse mesmo 
protocolo”, além dos estatutos e da Lei da República 
Portuguesa, apontam no comunicado.

O emblema ‘leonino’ termina pedindo a intervenção 
do Estado na violência no desporto, algo a que apelam 
também às “mais altas instâncias do futebol mundial, a 
UEFA e a FIFA”.

Filipe Azevedo vence tritalo 
Ironman 70.3 de Xangai

O português Filipe Azevedo venceu domingo (20) o 
Ironman 70.3 de Xangai, repetindo o triunfo alcançado 
no ano passado na prova de triatlo chinesa, desta vez 
com o tempo de 3:47.03 horas.

No final dos três segmentos - 1.900 metros a nadar, 
90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida (meia maratona) 
- Filipe Azevedo impôs-se por 33 segundos ao neozelan-
dês Cameron Brown, segundo classificado, e por 1.18 
minutos ao australiano Leigh Anderson-Voigt.

No final de Setembro, o português, vice-campeão 
europeu de média distância, foi segundo classificado no 
Ironman 70.3 de Cascais, em que a vitória foi do espanhol 
Javier Gómez Noya, sete vezes campeão do mundo.

O Ironman 70.3, também conhecido por ‘half-
ironman’, é uma prova cujos três segmentos perfazem 
uma distância total de 70 milhas, que em quilómetros 
se traduzem em 1,9 a nadar, 90 de bicicleta e 21,1 de 
corrida e que corresponde a meio triatlo na distância 
original.

Álvaro Parente vence última 
corrida do campeonato 
americano de GT’s

O por tuguês  Álvaro  
Parente (Bentley) venceu no 
passado domingo (20) a última 
corrida do campeonato ame-
ricano de GT’s, o Blancpain 
GT World Challenge America, 
disputada em Las Vegas.

Fazendo dupla com o 
espanhol Andy Soucek num 
Bentley da K-PAX Racing, 
Parente já tinha vencido a 
primeira corrida do fim de se-
mana, disputada no sábado.

Desta forma, bateu toda a 
concorrência na prova princi-
pal, terminando as 58 voltas 
com o tempo de 1:30.59,775 
horas, com 6,448 segundos de 
vantagem sobre os segundos 
classificados, o brasileiro 
Rodrigo Baptista e o belga 

Maxime Soulet.
O finlandês Toni Vilander 

e o espanhol Miguel Molina 
(Ferrari) fecharam os lugares 
do pódio, a 18,481 segundos 
dos vencedores.

Com estes resultados, a 
equipa que fez alinhar o 
piloto portuense venceu o 
Campeonato de Equipas 
enquanto a Ferrari con-
quistou o Campeonato de 
Construtores.

MONTEMOR-O-NOVO: A.XAT conquista 
Supertaça de Xadrez

A Associação de Xadrez A Torre (A.XAT), de 
Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, conquistou a 
Supertaça da modalidade ao vencer a sua congénere da 
Associação Académica de Coimbra, conseguindo o pleno 
de triunfos colectivos, foi ontem (21) divulgado.

Num jogo disputado, no domingo, no Mercado 
Municipal de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, 
A.XAT venceu a Associação Académica de Coimbra, 
por 3,5 – 0,5, conquistando, pela primeira vez, o troféu.
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Benfica goleia Cova da Piedade e 
segue em frente na Taça de Portugal

O Benfica goleou sexta-feira (18) o  
Cova da Piedade por 4-0, assegurando o apu-
ramento para a quarta eliminatória da Taça 
de Portugal de futebol, com dois golos de 
Pizzi e outros tantos de Carlos Vinícius.

O internacional português abriu o mar-
cador, aos 45+2 minutos, e ampliou a abrir 
a segunda parte (49), cabendo ao brasileiro 
consumar a goleada sobre o conjunto da II 
Liga, com outros tantos remates certeiros 
(63 e 90+2).

Bruno Lage deu titularidade a elementos 
menos utilizados esta época, como Zlobin, 
Gabriel, Caio Lucas e Carlos Vinícius, mas 
teve o “regresso forte” que pediu e, apesar 
de ter sentido dificuldades na primeira parte, 
perante o sobrepovoado 
meio-campo piedense, viu 
a sua equipa construir as 
melhores oportunidades 
desse período.

Logo aos seis minu-
tos, o guarda redes Tony 
Batista não segurou um 
cruzamento de Raul de 
Tomas e a bola ressaltou 
em Carlos Vinícius, que, 
surpreendido pelo ‘brin-
de’, não reagiu a tempo 
de dar o melhor caminho 
ao esférico.

Depois de uma tentativa de chapéu de 
Gabriel (13), desde o círculo central, e de 
Tony Batista negar o golo a Pizzi (14) com 
uma grande intervenção, foi novamente 
Carlos Vinícius a desperdiçar uma ‘oferta’ 
de Allef, que, ao tentar sair em jogo apoiado, 
entregou a bola ao avançado benfiquista 
e este, isolado, rematou ao lado do poste 
esquerdo.

O Cova da Piedade sobreviveu ao pri-
meiro ‘sufoco’ e deu um ‘ar de sua graça’ 
numa iniciativa de Balogun, pela esquerda, 
que ultrapassou em velocidade toda a equipa 
do Benfica e cruzou para Liu, que chegou 
atrasado, mas foi o Benfica que acabou 
por chegar ao golo, já nos descontos, por 
Pizzi (45+2).

O internacional português tabelou com 
Carlos Vinícius à entrada da grande área  

do Cova da Piedade e não perdoou à saída 
do ‘guardião’ piedense, inaugurando o  
marcador com alguma felicidade no res-
salto.

Depois de desbloquear o marcador a 
fechar a primeira parte, o internacional 
português deu o mote para a goleada com 
um ‘bis’ aos 49 minutos, ‘fuzilando’ Tony 
Batista, de primeira e dentro da área, depois 
de o guarda-redes defender para a frente um 
remate cruzado de Raul de Tomas.

Pouco depois, Pizzi podia mesmo ter 
chegado ao ‘hat-trick’, mas desta vez Batista 
travou o remate do médio encarnado (53), 
assim como os disparos rasteiros de Raul 
de Tomas (58) e Gabriel (64).

Já depois de ameaças de Pizzi, Raul 
de Tomas e e Gabriel, aos 63 minutos, 
Carlos Vinícius coroou a boa exibição e a 
oportunidade concedida por Bruno Lage 
ao assinar o 3-0, aproveitando de forma 
oportuna um corte defeituoso de Marcão, 
após cruzamento do Caio Lucas no lado 
esquerdo do ataque.

O avançado brasileiro conseguiu também 
assinar um ‘bis’ (90+2), depois de iniciar 
e concluir um lance de entendimento com 
Gedson, perante a inoperância da defensiva 
da casa.

Se no primeiro tempo o Cova da Piedade 
só teve um lance de destaque, no segundo 
não teve capacidade de reagir à desvantagem 
e não causou qualquer incómodo ao último 
reduto ‘encarnado’, deixando a Taça de 
Portugal como anfitrião de uma festa onde 
só o Benfica teve algum brilho.

FC Porto ‘atropela’ Coimbrões com 
goleada e segue em frente na Taça

O FC Porto venceu sábado 
(19) o Coimbrões, por 5-0, em 
jogo da terceira eliminatória 
da Taça de Portugal de futebol 
que os ‘dragões’ resolveram 
com três golos nos 12 minutos 
iniciais.

Aproveitando a inexpe-
riência e nervosismo da 
formação que milita no 
Campeonato de Portugal, 
Luís Diáz marcou aos seis, 
Soares aos oito e Mbemba aos 
12, encaminhando o triunfo 
portista, dilatado, na segunda 
metade, por Luís Diáz (68) e 
Fábio Silva (81).

O técnico da equipa da 
I Liga, Sérgio Conceição, 
aproveitou a partida para fazer 
alinhar alguns dos jogadores 
menos utilizados no plantel, 
com destaque para a estreia 
do médio Loum, numa aposta 

que se revelou suficiente para 
‘atropelar’ o Coimbrões logo 
no arranque do desafio.

A equipa de Vila Nova 
de Gaia não disfarçou as 
debilidades defensivas, e 
algum nervosismo, desde os 

instantes iniciais, ‘estenden-
do o tapete’ para Luís Diáz, 
aos seis minutos, inaugurar 
o marcador, assistido por 
Soares.

O tento destabilizou ainda 
mais o Coimbrões, que, vol-
vidos dois minutos, sofreu o 
segundo golo, com inversão 
nos protagonistas: Diáz assis-
tiu, após uma recuperação de 
bola, e Soares fez o remate 
final, tendo a entrada de 
rompante do FC Porto ficado 
frisada aos 12 minutos, atra-
vés de Mbemba.

Com um pecúlio alargado, 

os ‘dragões’ tiraram o ‘pé do 
acelerador’, permitindo ao 
adversário ‘respirar’ e orga-
nizar-se um pouco mais.

O segundo tempo começou 
bem mais ‘morno’, embora 
com o FC Porto novamente 
mais pressionante, mas sem 
tanta intensidade, permitindo 
ao Coimbrões, aos 60, esbo-
çar o seu primeiro remate do 
desafio, numa jogada indi-
vidual de Alex Gomes, que 
o guarda-redes do FC Porto 
pôs cobro.

Ao atrevimento contrário, 
os ‘dragões’ responderam de 
forma letal, com Luís Diáz 
a assinar o ‘bis’ na partida, 
aos 68, pelo que, com o jogo 
controlado, Sérgio Conceição 
deu oportunidade para que 
Sérgio Oliveira e Aboubakar 
ganhassem ritmo de jogo, 
após ausências prolongadas 
por lesão.

Os dois regressados ainda 
viram a equipa alicerçar a 
goleada, aos 81, com Fábio 
Silva, na recarga a um pri-
meiro remate de Diogo Leite, 
a assinar o 5-0 e a tornar-se 
no mais jovem de sempre a 
marcar pelo FC Porto, com 17 
anos e três meses, superando 
Ruben Neves, que se estreou 
a marcar com 17 anos, cinco 
meses e três dias.

Alverca ‘tomba’ Sporting desinspirado 
e é a primeira surpresa da Taça

O Alverca surpreendeu quinta-feira (17) um 
desinspirado Sporting com uma vitória por 2-0, 
na terceira eliminatória da Taça de Portugal 
de futebol, e tornou-se no primeiro grande 
‘tomba-gigantes’ da competição ao afastar o 
actual detentor do troféu.

Alex Apolinário, aos 10 minutos, e Luan, aos 
55, foram os ‘heróis’ do Alverca, ao apontarem 
os golos que deram uma vitória histórica ao 
clube ribatejano, que continua sem perder nesta 
temporada e que não conhece o sabor da derrota, 
no seu estádio, desde Dezembro de 2018.

O treinador ‘leonino’ Silas optou por mexer 
sete peças no ‘onze’ sportinguista, em compa-
ração com o último jogo, diante do LASK Linz 
(vitória por 2-1), na Liga Europa, enquanto o 
treinador do Alverca, Vasco Matos, trocou dois 
elementos em relação ao jogo com o Loures 
(1-1), para o Campeonato de Portugal.

A primeira ocasião de perigo pertenceu à 
equipa da casa, aos dois minutos, num remate 
de Erik Mendes por cima da baliza de Luís 
Maximiano, mas o Sporting ripostou de segui-
da, num livre directo cobrado por Vietto, que 
encontrou Luiz Phellype ao primeiro poste, 
mas a bola saiu ao lado.

Numa jogada efectuada pelo corredor cen-
tral, o Alverca chegou à vantagem, graças a um 
remate rasteiro e colocado de Alex Apolinário, 
de longe, para o canto inferior direito da baliza 
de Luís Maximiano, que bem se esticou, mas 
não foi a tempo de impedir o golo.

Depois do golo que abriu a contagem, o 
Alverca encostou-se à sua área e entregou o 
controlo do jogo ao Sporting, mas os ‘leões’ 
estiveram sempre desinspirados na tentativa 
de ‘furar’ o muro defensivo composto, muitas 
vezes, por 10 unidades do Alverca.

Aos 31 minutos, Vietto tentou novamente a 
sua sorte de fora da área, ao desferir um remate 
forte que obrigou João Victor a uma defesa 
incompleta, que Ronaldo concluiu ao afastar 

para longe, mas foi o Alverca quem esteve muito 
perto de apontar o segundo golo, não fosse a 
grande defesa de Luís Maximiano, em resposta 
a um pontapé de bicicleta de Erik Mendes.

Bruno Fernandes foi aposta de Silas na 
entrada para o segundo tempo, em detrimento 
de Eduardo Henrique, numa tentativa de dar 
maior profundidade ao ataque ‘leonino’, mas 
a formação ‘verde e branca’ nunca foi capaz 
de impor o seu jogo diante de um adversário 
muito solidário defensivamente.

A surpresa não tinha ainda terminado, pois 
o Alverca chegou mesmo à vantagem de dois 
golos aos 55 minutos, com Luan a aproveitar 
uma saída em falso de Luís Maximiano e a atirar 
para a baliza deserta, o que provocou a segunda 
grande explosão de euforia no estádio.

Silas respondeu rápido ao golo sofrido e 
esgotou as substituições, colocando em cam-
po Acuña e Bolasie, para os lugares de Jesé 
e Borja.

Foi de bola parada que o Sporting esteve 
perto de marcar, aos 65, mas o livre directo 
de Bruno Fernandes acertou na trave, para 
desespero dos ‘leões’, que viram o Alverca, 
minutos depois, dispor de um livre, por Jorge 
Bernardo, que obrigou Luís Maximiano a uma 
defesa apertada e vendo a bola, na recarga, a 
bater na malha lateral.

Os jogadores sportinguistas chegaram 
aos últimos 20 minutos já desesperados pelo 
resultado negativo, com um par de ocasiões 
a falhar o alvo, primeiro por Luiz Phellype, 
num cabeceamento por cima, aos 72 minutos, 
e depois por Bolasie, aos 78, num remate que 
teve o mesmo destino.

A melhor oportunidade em jogo corrido 
do Sporting surgiu aos 81 minutos, mas João 
Victor, com uma enorme defesa, negou o golo 
a Bolasie, antes de Vietto, já na entrada para o 
tempo de compensação, rematar para mais uma 
boa intervenção do guarda-redes brasileiro.

Judoca Patrícia Sampaio conquista medalha 
de bronze nos Mundiais de juniores

A judoca portuguesa 
Patrícia Sampaio conquis-
tou sábado (19) a medalha 
de bronze na categoria de 
-78 kg nos Mundiais de 
juniores em Marraquexe, 

numa competição em que 
venceu três de quatro com-
bates.

Na luta pelo bronze, já 
depois de perder nas meias-
finais, Patrícia Sampaio, de 
20 anos, venceu a croata 
Petrunjela Pavic, por ‘ip-

pon’, a pontuação máxima 
no judo.

A judoca portuguesa, que 
ocupa uma posição de quali-
ficação para Tóquio2020 – é 
15.ª na hierarquia – é actual 

bicampeã europeia na sua 
categoria, depois de ter ven-
cido os -78 kg nos Europeus 
de Vaantaa, este ano, e em 
Sofia, em 2018.

Sábado, em Marraquexe, 
a judoca, que foi quinta 
classificada nos Mundiais 

de seniores deste ano, em 
Agosto, em Tóquio, venceu 
ainda a brasileira Giovanna 
Fontes, por ‘ippon’, e a 
alemã Raffaela Igl, também 
por ‘ippon’.

Nas meias-finais, perdeu 
com a holandesa Renee Van 
Harselaar, que conquistou a 
medalha de prata, depois de 
perder na final com a japo-
nesa Rinoko Wada.

Portugal competiu desde 
quarta-feira nos Mundiais 
de juniores em Marraquexe 
com 10 judocas - Raquel 
Brito (-48 kg), Beatriz Barata 
(-57 kg), Mafalda Ezequiel 
(-57 kg), Joana Crisóstomo 
(-70 kg), Patrícia Sampaio 
(-78 kg), André Diogo (-60 
kg), Francisco Costa (-73 
kg), João Fernando (-73 kg), 
Damian Troianschi (-81 kg) 
e Alexandre Teodósio (-100 
kg) -, chegando ao pódio 
neste último dia.
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Arroz de cabidela

INGREDIENTES:

100 g cebola•	
4 dentes de alho•	
4 c. de sopa azeite•	
1 folha louro•	
400 g tomate•	
750 g frango (com sangue) do campo•	
qb água•	
1 c. de sopa sal•	
300 g arroz carolino•	
2 c. de sopa vinagre•	
1 emb. salada•	

PEIXES

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril
Esta semana os nativos de Carneiro poderão 
contar com uma conjuntura auspiciosa onde ve-
rão a sua vida evoluir de uma forma inesperada. 
Semana positiva e adequada a que possa correr 
riscos, ou aproveitar oportunidades. Conseguirá 
gerir da melhor forma as suas energias.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio
Semana de grande grau de exigência e intensida-
de para Touro que está particularmente activo e 
ansioso. Esta semana pode trazer uma grande re-
viravolta na sua vida, de repente os sentimentos 
e as vivências ganham novos contornos com que 
não contava.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho
A conjuntura define uma semana em que Gémeos 
se sentirá mais calmo e em alguns casos mais 
preparado para enfrentar coisas que não depen-
dem só de si. Há tendência para modificações 
benéficas. A semana é positiva, mas sem grandes 
surpresas. O seu organismo estará equilibrado.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho
Esta semana algumas situações vão mexer com o 
seu coração e sensibilidade, não vale a pena fugir 
do que é óbvio. Há situações que envolvem ou-
tras pessoas e que só agora chegam até você, ten-
te aprofundar com rigor os factos. O seu sistema 
nervoso apresenta alguma instabilidade.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto
A conjuntura recomenda que pondere bastan-
te e analise a fundo todas as questões. Não são 
aconselháveis pressas ou precipitações dado que 
tende a cair em situações ilusórias ou instáveis. 
Na saúde procure uma ocupação de tempos livres 
que o ajude a relaxar.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro
Esta semana a conjuntura fornece meios que des-
bloqueiam as situações e estão previstas grandes 
evoluções. Não perca tempo e actue rapidamen-
te. Não deve deixar os seus créditos por mãos 
alheias, agarre o que lhe interessa com determi-
nação. Boas perspectivas economicas.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro
Esta semana Balança terá uma conjuntura de 
expansão, terá agora a possibilidade de ver re-
compensados os seus esforços. Não iniba nem 
reprima os seus sentimentos, as suas palavras se-
rão bem recebidas e as retribuições poderão ser 
muito positivas.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro
Escorpião esta semana está sob a influência de 
uma conjuntura positiva, embora muito forte e 
mesmo radical. Terá muitos desafios, deverá ro-
dear-se das pessoas certas e tirar do seu caminho 
quem não se rege pelos mesmos parâmetros ou 
regras. Sem grandes problemas de saúde.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Embora a conjuntura confira bom entendimento 
das situações e compreensão de fragilidades, esta 
semana Sagitário não se sentirá muito satisfeito 
com as voltas do destino. Aceite, as consequên-
cias serão, em devido tempo, bastante benéficas. 
Pode manifestar-se uma doença.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Vai encontrar a força necessária que permitirá 
vencer os obstáculos que marcam a conjuntura da 
semana. Evite cair em posições obstinadas que 
apenas o farão perder tempo, seja rápido e ob-
jectivo a actuar. Jogam-se emoções fortes e estão 
em causa grandes definições.

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Esta semana Aquário terá dados muito objecti-
vos para tomar decisões importantes na sua vida. 
Tente fazê-lo sem pessimismo ou dramatismo. 
Semana de muito trabalho e alguma dispersão, 
planeje passos e actividades com muito rigor. Na 
saúde está em fase positiva. 

HORÓSCOPO

19 de Fevereiro a 20 de Março
Esta semana Peixes deve procurar o equilíbrio 
tentando ser mais realista, moderado e objectivo. 
A conjuntura permite organizar a sua vida de for-
ma mais facilitada. Programe com muita atenção 
todas as actividades desta semana. Exija esclare-
cimentos de tudo o que lhe oferece dúvidas.

PenSAMenTO dA SeMAnA
“Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come 

a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a 
presença é pouco: quer-se absorver a outra pessoa toda. Essa 
vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um 

dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida.”
- Clarice Lispector (1920-1977), escritora brasileira

AnedOTAS

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

CONFECÇÃO:
Refogue num tacho com azeite a cebola e os dentes de alho 

picados e a folha de louro.
Pele o tomate, limpe-o de grainhas, pique em pedaços pe-

quenos e junte ao refogado. Deixe cozinhar, mexendo de vez 
em quando até o tomate estar macio.

Acrescente o frango cortado em pedaços, tempere com 1 
colher de sopa de sal e deixe cozinhar, com o tacho tapado, 
durante cerca de 10 minutos, sobre lume moderado.

Adicione água quente até cobrir o frango, volte a tapar e 
deixe ferver suavemente durante mais 20 minutos. Acrescente 
um pouco mais de água a ferver de modo a ficar com cerca 
de três vezes e meia o volume do arroz. Rectifique o sal, se 
for necessário, e assim que retomar fervura introduza o arroz. 
Mexa e tape.

Passados 13 minutos, acrescente o sangue, previamente 
misturado com o vinagre. Misture bem e deixe ferver mais 1 
a 2 minutos. Retire do lume e sirva de imediato. Acompanhe 
com salada.

- Então, como acabou a discussão com a tua mulher?
- Ela veio ter comigo de joelhos...
- E depois?
- Depois aproximou-se e gritou: “Sai debaixo da cama seu cobardolas!”.

- Menina Joaninha, o que quer ser quando for grande?
- Quero ser mamã!
- Muito bem! Menino Artur, o que quer ser quando for grande?
- Quero ajudar a Joaninha a realizar o sonho dela.

Seis indivíduos carregam um piano pelas escadas de um prédio.
No 4.º andar, um deles resolve ir ver quantos andares faltam.
Volta e diz:
- Tenho duas notícias, uma boa e uma má.
Um deles responde:
- Conta só a boa, a má contas quando chegarmos!
- Ok, faltam seis andares.
Continuam a subir e quando chegaram ao 10.º andar, um deles pergunta:
- Qual é a má notícia?
- O prédio não é este!

- Mãe, é verdade que descendemos dos macacos?
- Olha, filho, não sei. O teu pai nunca me apresentou a família dele.

***

***

***
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ALUGA-SE | FOR RENT (Residential)

AMIGOS DA RIBEIRA QUENTE DE ONTARIO
Sábado, 9 de Novembro: 7.º Convívio, às 18h00,  no Renaissance By The 

Creek (3045 Southcreek Rd. , Mississauga). Presença de várias entidades 
do Concelho da Povoação como também da Junta da Freguesia da Ribeira 
Quente. Actuações de Além Mar e de Emanuel Silva, vindo da Ribeira Quente. 
Informações: 416-717-3884, 416-787-1536 ou 416-760-0292.

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

Sábado, 2 de Novembro: Matança do Porco. Música com DJ Five Star.
CASA DA MADEIRA COMMUNITY CENTRE 

1621 Dupont Street West, Toronto. Tel.: 416-533-2401
Sábado, 26 de Outubro: Festa de Halloween, às 18h00. Música a cargo de 

DJ Diego Moreno. Haverá prémios para os melhores mascarados. Informa-
ções:  647-625-7595.

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

Sábado, 26 de Outubro: Festa de Halloween, às 19h30. Haverá prémios 
para os melhores mascarados. Actuação de Duo Raça Latina. Informações: 
416-604-1125 ou 416-824-5675.

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

Até 26 de Outubro: 36.ª Semana Cultural Alentejana. Terça-feira (22): 
Sessão de anedotas alentejanas, com a apresentação do filme “Raiva” de 
Sérgio Tréfaut. Actuação do grupo Cantares do Campo Branco, vindo de 
Portugal. Quarta-feira (23): Noite de literatura, com encontro de escritores 
da comunidade Luso-Canadiana. Actuações do grupo Cantares do Campo 
Branco e de Concertinas dos Amigos do Minho. Quinta-feira (24): Dia da 
3.ª idade, com a actuação do grupo Cantares do Campo Branco, às 12h00 e 
às 19h30. Sexta-feira (25): Feira Medieval, com noite de teatro. Actuações 
de alunos e professores da escola portuguesa Novos Horizontes e do grupo 
experimental de teatro “O Projecto” com a peça “Noite de Trovadores”. 
Sábado (26): Encerramento da Semana Cultural com o Baile de Halloween 
e concurso de máscaras. Haverá prémio de melhor máscara adulto e criança. 
Música a cargo de Tony Silveira Band. Todos os dias haverá almoço e jantar às 
12h00 e às 19h30, respectivamente, com a excepção de domingo (20) em que 
só haverá almoço. Domingo, 3 de Novembro: Missa, às 12h00, por almados 
sócios já falecidos, na igreja da Sta. Maria dos Anjos (1481 Dufferin St.). 
Sexta-feira, 8 de Novembro: S. Martinho e noite de fados, às 19h30, com os 
fadistas Manuel Silva, Teresa Santos e Avelino Teixeira, acompanhados dos 
guitarristas de Hernâni Raposo.

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

Sábado, 26 de Outubro: Festa de Halloween. Som por DJ NSP-Mark Lima. 
Sábado, 9 de Novembro: 34.º Aniversário. Música com DJ New Edition 
Entertenaiment. Sábado, 23 de Novembro: Noite Regional. Música com DJ 
Ellite Sounds Entertenaiment.

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

Sábado, 26 de Outubro: Baile do Halloween. Actuação do conjunto Tabu. 
Haverá prémios para os melhores fantasiados, adultos e crianças. Informa-
ções: 905-286-1311.

FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE
60 Caledonia Road, Toronto. Tel.: 416-531-9971

Sábado, 16 de Novembro: Noite de Fado, às 19h00, com actuações de Te-
resa Santos, Carmen Moscatel e Luís Ferras acompanhados pelos guitarristas 
Manuel Moscatel, Januário Araújo e João Carlos Silva.

FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE TORONTO
545 Rogers Road, Toronto. Tel.: 416-726-1817

Sábado, 9 de Novembro: 32.º Aniversário. Informações: 416-200-6709
GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO

279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367
Sábado, 2 de Novembro: Baile de Halloween. Música com Duo Som 

Luso. Sábado, 16 de Novembro: Matança do Porco. Música com DJ Martins. 
Sábado, 30 de Novembro: Noite de Fados. Actuações de Tony Gouveia e 
Clara Santos.

GRUPO FOLCLÓRICO TRANSMONTANO
2381 Old Pheasant Road, Mississauga. Tel.: 905-279-2257

Sábado, 16 de Novembro: 38.º Aniversário, às 19h30, no Oasis Convention 
Centre (1036 Lakeshore Rd., Mississauga). Presença do Dr. Amílcar Almeida 
(presidente da Câmara Municipal de Valpacos), Dr. Orlando Alves (presidente 
da Câmara Municipal de Montalegre) e Dr. Fernando Queiroga (presidente 
da Câmara Municipal de Boticas). Actuações de DJ Gus Elite Productions e 
de Luís Pedreira, vindo de Portugal. 

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

Sábado, 26 de Outubro: Jantar dançante, às 18h00, no St. Naum Macedo-
nian Hall (1150 Stone Church Rd., Hamilton). Sábado, 9 de Novembro: 13.ª 
Gala, no Mississauga Convention Centre. Reservas até dia 1 de Novembro. 
Informações: 905-858-8197 ou info@lusoccs.org

PORTUGUESE CULTURAL CLUB OF VAUGHAN
Sábado, 23 de Novembro: 21.º Aniversário dos seus ranchos folclóricos, 

às 17h30, no salão da LIUNA Local 183 (1263 Wilson Ave.). Actuações dos 
ranchos Os Antigos do PCCV, As Estrelas do PCCV e do conjunto Mexe 
Mexe. Informações: 416-319-7545

SOL PORTUGUÊS
977 College St. Tel: 416-538-1788

Sábado, 23 de Novembro: Festa de Natal e do 36.º Aniversário do Jornal 
Sol Português, às 18h30, no Europa Catering (1407 Dundas St. W.). Haverá 
jantar bufete, entrega de placas,  espectáculo de variedades, baile e entrega de 
placas do concurso de pesca Sol Português. Actuações de Miguel Domingos 
e Tony Câmara. Som e luzes a cargo de TNT FX - Tony Silva. Informações: 
416-534-5520.

CLUBES & ASSOCIAÇÕES

PRECISA-SE | HELP WANTED

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

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

Aceitamos candidatos com ou sem experiência. 
Contactar: 416-653-6897 1590-04

PORTUGUESE & POLISH CLEANING LADIES
Senhoras precisam-se para limpeza de casas e 

também senhoras para conduzir. 
É necessário ter cartão de trabalho. 

Contactar Fernanda: 416-781-5324 1591-06

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 1595-02

BATE-CHAPA precisa-se 
com experiência. Contactar: 

416-885-0416 1596-01

MOTORISTA DE PESADOS precisa-se com carta 
AZ, para conduzir dump truck e puxar porta máquinas. 
Também se precisa de operadores de máquinas para tra-
balhar em escavação. Contactar: 416-740-8300, fax:  
416-740-8301 ou email: maria@mantor.ca 1596-03

GMCC is looking for a mechanic with experience. Call: 
416-783-3500
GMCC precisa de mecânico com experiência. Contactar: 
416-783-3500 1597-01

PEDREIROS, bricklayers e ajudantes precisam-se. 
Contactar: 647-281-2009 1598-01

CALIFORNIA SANDwICHES precisa de empre-
gado(a) para balcão. Tem que falar inglês e ter cartão 
SIN. Contactar Teresa: 416-603-3317 1598-01

CARPINTEIROS DE ACABAMENTO (finish car-
penters) precisam-se com experiência em wainscoting e 
armários. Pagamento acima da média. Possibilidade de 
contrato de trabalho. Contactar: 647-993-1872 1598-01

CONDUTORES precisam-se com carta AZ, para a mo-
vimentação de materiais e máquinas de construção, den-
tro da região da GTA. Contactar Joe: 647-333-9100 1599-02

CLEANER / DRIVER needed full-time and part-time. 
Perfectionist personality and detailed required. Live 
in Mississauga / Etobicoke. Contact: 647-609-2343 or  
e-mail: info@maid4cleaninginc.ca 1599-02

BRICKLAYERS, encarregado, condutor de forklift e ser-
ventes precisam-se. Contactar: 647-807-0354 1600-01

EMPRESA DE JARDINAGEM precisa de pesso-
as para instalação de pedra natural e interlock, com ou 
sem experiência e de preferência com carta de condução. 
Contactar Carlos: 416-821-2698 1600-01

GMCC INC. is looking for landscapers (with or without 
drivers license).We accept candidates with or without ex-
perience. Contact: 416-783-3500
GMCC INC. precisa de jardineiros (com ou sem carta 
de condução). Aceitamos candidatos com ou sem experi-
ência. Contactar: 416-783-3500 1600-03

SECRETÁRIA precisa-se para escritório, fluente em 
português e inglês. Contactar: 416-658-1300 1600-01

503 LAUDER AVENUE  
2ND FLOOR APARTMENT – TORONTO

Newly renovated, 3 bedrooms, 2nd floor  
apartment. Near Dufferin & Rogers. Wood floors, 
fresh paint. Includes front porch, and new private 

rooftop patio with amazing view. Plus washer & dryer 
included. Has 2 floors within same unit; Walking 

distance to all amenities and transit. $2,195/month 
all utilities included. 1st and last required. Available 

November 1st or December 1st.  
Call Rob: 416-817-0187 or  
WhatsApp: 1-416-817-0187 X1600

Covilhã quer ser Cidade 
Criativa da UNESCO em Design

A Covilhã vai apresentar uma candidatura para ser 
Cidade Criativa da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, em 
inglês) na área do Design, com especial enfoque nas 
questões da sustentabilidade e responsabilidade am-
biental e social.

A candidatura será formalizada em 2021 e vai ser 
liderada pela Câmara da Covilhã, num processo que 
integra já uma parceria com a Universidade da Beira 
Interior (UBI) e que deverá ser o “mais participado e 
multidisciplinar possível”, englobando outras entidades, 
organizações, empresas ou personalidades do concelho 
e da região, disse quinta-feira (17) o Presidente do 
município da Covilhã, Vítor Pereira.

“A criatividade, o têxtil e os lanifícios são fundamen-
tais e são o mote para esta candidatura”, afirmou Vítor 
Pereira, em conferência de imprensa na Covilhã.

O projecto apostará numa estratégia que liga a home-
nagem histórica à criação do futuro e, por isso mesmo, 
a temática principal será o Design, com especial enfo-
que no Design Sustentável e no Design Responsável, 
explicou a vereadora da Cultura, Regina Gouveia.

“É uma escolha que tem que ver com a agenda 2030, 
com o desiderato que está associado à própria Rede de 
Cidades Criativas da UNESCO - onde a sustentabilidade 
e o desenvolvimento sustentável estão expressos - e tam-
bém tem que ver com o facto de nós considerarmos que 
as preocupações ambientais devem nortear o trabalho 
criativo de projecto e desenvolvimento”, declarou.

Regina Gouveia sublinhou igualmente que as ques-
tões ligadas à sustentabilidade ambiental e à respon-
sabilidade social são também “eixos prioritários” para 
este município do distrito de Castelo Branco.

Segundo a autarca, a intenção de apresentar esta 
candidatura já foi comunicada ao Secretariado Nacional 
da Rede de Cidade Criativa e foi acolhida com “entu-
siasmo”, até pela abordagem apontada.

A essa mais-valia juntam-se outros argumentos como 
a história, o território e património existentes ou aquilo 
que já é desenvolvido ao nível das artes, ciência, indús-
tria e inovação e o facto de a cidade ter uma universidade 
onde há vários cursos da área do Design.

De acordo com informação disponibilizada, a candi-
datura pretende ainda seguir a tradição local ao nível de 
reaproveitamento de edifícios e antigas fábricas, pelo 
que está a ser estudada a possibilidade alguns espaços 
serem reabilitados e outros serão aproveitados para 
acolher eventos.

O professor da UBI Francisco Paiva destacou a 
relevância da participação da universidade dado que a 
instituição tem “uma das abrangentes formações aca-
démicas do país na área do Design”, nomeadamente 
com os cursos de Design Multimédia, Design de Moda, 
Design Industrial e Design e Desenvolvimento de Jogos 
Digitais, além de áreas relacionadas como o Cinema 
e a Arquitectura.

Presente na sessão, o reitor da UBI, António Fidalgo, 
garantiu o empenho da instituição e assegurou que esta 
“convocará todos os saberes e todas as capacidades” 
para ajudar a concretizar o projecto.

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi criada 
em 2004 com a missão de desenvolver a cooperação 
internacional entre cidades que identificaram a criati-
vidade como um factor estratégico para o desenvolvi-
mento sustentável. v o i c e @ v o i c e n e w s . c a
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Guiné-Bissau/Eleições: 

ONU diz que é imperativo cumprir data e pede apoio

Catalunha: Governo espanhol instou Torra a 
condenar violência e a apelar à convivência

Venezuela: Economia caiu 26,8% no 
primeiro trimestre – Oficial

O minis t ro  espanhol 
do Interior em exercício, 
Fernando Grande-Marlaska, 
disse domingo (20) que o 
presidente da Generalitat, 
Quim Torra, “tem uma dívida 
com o conjunto dos catalães: 
tem de conversar” com eles 
para que a convivência seja 
possível.

Na conferência de impren-
sa de domingo, no Palácio 
de Moncloa, após a reunião 
do comitê de monitorização 
da situação na Catalunha, o 
Governo espanhol reiterou 
que é “essencial” que o pre-
sidente o Governo catalão, 
Quim Torra, condene de 
forma “firme” e “sem som-
bras” de dúvidas a “onda de 
violência”.

“Ninguém entende que 
ainda não o tenha feito”, la-
mentou o Ministro espanhol 
do Interior, antes de apelar à 
unidade de todas as forças po-
líticas, para que o “Governo” 
seja desmarcado da violência 
e para erradicar o problema da 
ordem pública, no país e nas 
ruas da Catalunha.

O presidente da Generalitat, 

por seu lado, ligou por duas 
vezes para o Presidente do 
Governo espanhol em fun-
ções, Pedro Sánchez, sem ser 
atendido, disseram fontes do 
Governo catalão á agência 
Efe.

Tanto no sábado como 
no domingo o Palácio da 
Moncloa assegurou a Torres 

que Sánchez se encontrava 
em reunião, impedido de 
atender.

Hoje, depois de ter enviado 
também uma carta ao presi-
dente do Governo espanhol, 
Torres terá obtido a resposta 
de que a sede do Governo de 
Madrid, em Moncloa, trataria 
de concretizar o contacto 
“mais à frente”, noticiou a 
Efe.

O ministro espanhol do 
Interior reiterou porém que 
“ninguém pode e não deve 
ser ambíguo diante de acções 
violentas”, e que é “funda-
mental” que os responsáveis 
pelo Governo reconheçam 
o “trabalho magnífico” das 
forças e órgãos de segurança 
do Estado.

“É necessário que todos 

colaboremos activamente para 
isolar os violentos”, concluiu, 
referindo-se ao presidente do 
Governo catalão.

Domingo, em Barcelona, 
o candidato Jaume Asens da 
equipa do Unidas Podemos 
pediu aos presidentes do 
Governo e da Generalitat, 
Pedro Sánchez e Quim Torra, 
respectivamente, que assu-
mam a sua responsabilidade e 
avancem para negociações.

“Não pode ser que Torra 
e Sánchez estejam a negli-
genciar os seus deveres, 
escondendo-se como presi-
dentes por trás dos cavalheiros 
(Miquel) Buch e (Fernando 
Grande) Marlaska”, disse 
Jaume Asens em declarações 
à imprensa.

A vice-presidente interi-
na do governo de Espanha, 
Carmen Calvo, em declara-
ções em Madrid, disse que o 
executivo não vai “apertar a 
sua mão” para tomar “deci-
sões firmes” sobre a crise na 
Catalunha, “nem dialogar” 
ou procurar “uma solução 
política”.

“Não vamos apertar nossas 
mãos se tivermos de tomar 
uma decisão mais importante, 
mas também não vamos aper-
tar as nossas mãos para dialo-
gar dentro da estrutura legal”, 
defendeu Carmen Calvo, num 
acto pré-campanha do PSOE 
em San Fernando de Henares, 
na comunidade de Madrid.

“A mesma mão que tomará 
decisões firmes é a mesma que 
será usada para encontrar uma 
solução política” para a situa-
ção na Catalunha, concluiu.

A economia venezuelana contraiu-se 
26,8% no primeiro trimestre de 2019, em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
segundo dados oficiais do Banco Central da 
Venezuela (BCV), domingo (20) divulgados 
na sua página na Internet.

Quanto à inflacção, este ano, atingiu 
os 547,4%, no passado mês de Setembro, 
segundo o BCV, havendo uma variação de 
854,1%, em relação aos 12 meses anteriores, 
segundo dados oficiais.

Estes dados foram divulgados, após qua-
tro meses de silêncio, quanto a estatísticas 
oficiais.

Segundo o BCV, o primeiro trimestre 
deste ano é o 16.º consecutivo de re-
cuo do Produto Interno Bruto (PIB), na 
Venezuela.

Estes números indicam que, no primeiro 
trimestre de 2019, o sector petrolífero teve 
uma queda de actividade de 19,1%, em 
sintonia com a diminuição da actividade 
de extracção, e o sector não petrolífero, 
uma queda de 27,3%, em relação a igual 
período de 2018.

As importações petrolíferas, por seu lado, 
baixaram 22,9% enquanto as de alimentos e 
de outros bens de consumo subiram 16,5%, 

indica o BCV, tendo em conta dados do 
ano anterior.

Quanto à inflação, segundo o BCV, a 
Venezuela acumulou um valor de 547,4%, 
ao longo de 2019.

Em termos de evolução mensal, o valor 

mais alto registado foi no mês de Janeiro, 
com 196,6%.

Em Fevereiro esta evolução foi de 114,4%, 
em Março, de 34,8%, em Abril, 33,8%, em 
Maio, 39,5%, em Junho, 22,1%, em Julho, 
19,4%, em Agosto, 34,6% e, em Setembro, 
52,2 – um valor superior aos 23,5% de 
Setembro registados pela Comissão de 
Finanças da Assembleia Nacional, órgão 
liderado pelo opositor Juan Guaidó, que men-
salmente divulga estatísticas, queixando-se 
porém da falta de dados oficiais.

Em simultâneo, de Outubro de 2018 a 
Setembro de 2019, a inflacção registada na 
Venezuela, segundo os dados oficiais, foi 
de 854,1%.

As Perspectivas Económicas Globais para 
2019, do Fundo Monetário Internacional, 
divulgadas na passada terça-feira, apontam 
uma queda prevista a 30%, este ano, da 
economia venezuelana e uma inflacção anual 
que pode atingir 200.000%.

O Conselho de Segurança das Nações 
Unidas considera que é “imperativo” rea-
lizar presidenciais na Guiné-Bissau e pede 
à comunidade internacional para dar apoio 
técnico e financeiro, num comunicado envia-
do quinta-feira (17) à imprensa pela missão 
da ONU, em Bissau.

“Os membros do Conselho de Segurança 
reiteraram a necessidade imperativa de as 
eleições presidenciais serem realizadas em  
24 de Novembro de 2019, de acordo com 
o calendário eleitoral estabelecido, e lem-
braram aos actores políticos que todos os 
esforços devem ser feitos para garantir que 
as eleições sejam inclusivas, credíveis, justas 
e pacíficas com a participação efectiva de 
mulheres e jovens candidatos”, pode ler-se 
no comunicado, emitido na sequência da 
reunião daquele órgão realizado em 10 de 
Outubro.

No comunicado distribuído pela Missão 
Integrada da ONU para a Consolidação da Paz 
na Guiné-Bissau, o Conselho de Segurança 
“incentiva” a comunidade internacional a 
apoiar o país na organização das eleições, 
“inclusivamente honrando todas as promessas 
de apoio técnico e financeiro”.

A Comissão Nacional de Eleições do país 
advertiu que a data das eleições pode ficar 
comprometida caso não seja disponibili-
zado o apoio prometido pela comunidade 
internacional.

Aos actores políticos guineenses, o 

Conselho de Segurança pede para garanti-
rem o bom funcionamento e estabilidade 
das instituições de Estado e a usarem os 
“procedimentos legais e constitucionais 
para resolver qualquer disputa eleitoral que 
possa surgir”.

É pedido também para se absterem de 
actos de violência, ódio ou agressão para 
“garantir a estabilidade e consolidação da 
paz” no país.

“Os membros do Conselho de Segurança 
instaram as forças de defesa e segurança da 
Guiné-Bissau a continuarem a manter uma 
estrita neutralidade durante e após o pro-
cesso eleitoral e político”, refere também o 
documento.

A Guiné-Bissau realiza eleições presiden-
ciais em 24 de Novembro, estando a segunda 
volta, caso seja necessária, marcada para 29 
de Dezembro.

A campanha eleitoral vai decorrer entre 1 
e 22 de Novembro.

Participam nas eleições 12 candidatos, con-
firmados pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Segundo a ministra da Administração 
Territorial, Odete Semedo, as eleições pre-
sidenciais estão orçadas em 5,9 milhões de 
euros.

A União Europeia já anunciou um apoio 
de um milhão de euros, o Brasil 50 mil euros, 
a Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental 1,5 milhões de euros, o Japão 
674 mil euros, e o PNUD 89 mil euros.
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Partituras do século XVII da Biblioteca Geral da 
UC vão ser gravadas pelo Bando de Surunyo

Partituras com músicas de 
Natal do século XVII, conser-
vadas na Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra, vão 
ser transpostas para disco pelo 
Projecto Mundos e Fundos do 
Centro de Estudos Clássicos e 
Humanísticos, foi quinta-feira 
(17) revelado.

“Alguns dos mais preciosos 
manuscritos de música antiga 
conservados na Biblioteca 
Geral da Universidade de 
Coimbra (UC) estão prestes a 
ganhar nova vida, através d’O 
Bando de Surunyo, braço la-
boratorial do Projecto Mundos 
e Fundos do Centro de Estudos 
Clássicos e Humanísticos 
(CECH)”, revelou no passa-
do dia 17 a Universidade de 
Coimbra (UC).

Segundo a mesma fonte, o 
grupo está a preparar a gra-
vação de um disco de música 
de Natal escrita no mosteiro 
de Santa Cruz (Coimbra) em 
meados do século XVII.

O CD deverá ser gravado 
no final deste ano e editado em 
meados de 2020, no âmbito do 
do Projecto Mundos e Fundos, 
que é coordenado pelos pro-
fessores Paulo Estudante e 
José Abreu.

O projecto tem por missão 
“o estudo e divulgação de 
fontes musicais portuguesas, 
sob o ponto de vista filológico, 
editorial e interpretativo”.

“A música sem se escutar 
é uma coisa mais pobre. Por 
isso, os grupos associados ao 
Projecto Mundos e Fundos - 
como o nosso - têm a missão 
de tornar conhecida a música 
antiga que está albergada nos 
manuscritos da Biblioteca 
Geral”, explica Hugo Sanches, 
investigador do CECH e 
responsável pela direcção 
musical e artística d’O Bando 
de Surunyo.

Formado em 2015, o Bando 
de Surunyo reúne cantores e 
instrumentistas profissionais, 
muitos deles especializados 

em música antiga (anterior ao 
século XIX).

O CD surge como uma 
oportunidade de mostrar “os 
frutos dos seus primeiros 

anos de actividade” e de re-
gistar num formato audível 
canções que há séculos não 
eram ouvidas.

“Para ser percepcionado, 
o património musical tem de 
ser interpretado. Só assim é 
que ele se torna inteligível e 
ganha sentido”, refere Hugo 
Sanches, que destaca o valor 
histórico e artístico das com-
posições, que são documentos 
que revelam algo sobre o 
tempo que se vivia na altura 
da guerra da Restauração, ou 
a forma como eram vividas 
festas como o Natal ou a 

Páscoa.
O director d’O Bando 

de Surunyo garante que as 
composições são muito agra-
dáveis, sendo uma demonstra-
ção de vitalidade da música 
antiga ibérica, bem menos 
conhecida do que a obra sua 
contemporânea de origem 
germânico-italiana.

O grupo lançou uma cam-
panha de ‘crowdfunding’, que 
recolheu cerca de 5.500 euros 
para financiar o projecto da 
gravação do CD. “Depois de 
assegurados outros apoios ins-
titucionais (o grupo continua 
aberto a todos os contributos 
de quem os quiser contactar 
através da sua página na rede 
social Facebook), a obra vai 
avançar no final do ano”, 
refere a UC.

“Trata-se de uma iniciativa 
notável a vários níveis, pela 
forma como permite combinar 
o restauro, transcrição e edição 
moderna dos manuscritos mu-
sicais à guarda da Biblioteca 
Geral da UC, com a vertente 
performativa e a investigação 
em Estudos Musicais”, refere 
Delfim Leão, vice-reitor da 
UC para a Cultura e a Ciência 
Aberta.

Museu de Santa Joana em Aveiro vai voltar  
a obras de conservação

A Câmara de Aveiro aprovou a abertura do procedimento 
por ajuste directo para a elaboração do projecto da reabi-
litação do Museu de Santa Joana.

O projecto foi ajustado pelo valor de 169.750 euros (mais 
IVA) à empresa A. Soutinho Arquitectos, Lda, sendo que a 
intervenção vai abranger a Igreja e o Claustro do Mosteiro 
de Jesus, correspondendo à parte monumental que não foi 
alvo de qualquer intervenção recente.

“Esta fase de reabilitação do Museu de Aveiro/Santa 
Joana tem um investimento global de aproximadamente 
dois milhões de euros e tem assegurado financiamento do 
Programa Operacional do Centro 2020, no valor de 1,6 
milhões de euros”, refere a autarquia em comunicado.

De acordo com a informação municipal, os trabalhos 

Vida e mensagem de novo santo português em 
livro lançado por Diocese de Viana do Castelo

A vida e mensagem de 
Bartolomeu dos Mártires, 
cuja canonização ocorrerá em 
Novembro, é o tema do livro 
que a Diocese de Viana do 
Castelo lança este mês, infor-
mou a paróquia local onde o 
novo santo está sepultado.

“Este livro quer aproximar 
o coração e a alma de São 
Bartolomeu dos Mártires de 
crianças, jovens e adultos, 
trazendo a humildade de quem 
sempre colocou de lado pra-
zeres e vaidades”, explica o 
pároco de Monserrate, Vasco 
Gonçalves, na nota enviada 
à imprensa, na passada se-
mana.

É naquela paróquia, em 
plena ribeira de Viana do 
Castelo, que está situada a 
igreja de São Domingos, 
do século XVI, e onde se 
encontra o relicário com os 
restos mortais do novo santo 
português.

A igreja integra o antigo 
convento de Santa Cruz, 

depois designado de São 
Domingos, que, tal como a 
igreja, foi mandado construir 
por Frei Bartolomeu dos 
Mártires. Foi naquele con-
vento que o beato morreu a 
16 de Julho de 1590 e onde 
se encontra sepultado.

Intitulada “A Luz de um 
Santo”, da autoria Eugénio 
Pinto Bolota, a publicação, a 
lançar este mês pelo secreta-
riado diocesano da catequese 
de Viana do Castelo e pela 
Paróquia de Nossa Senhora 
de Monserrate, tem “capa 
dura, 40 páginas e é ilustrada 
a cores”.

Em Julho, o Vaticano 
anunciou, por decisão do Papa 
Francisco, a canonização de 
Bartolomeu dos Mártires, 
que decorrerá dias 9 e 10 de 
Novembro.

Bartolomeu dos Mártires 
foi declarado venerável em 23 
de Março de 1845, pelo Papa 
Gregório XVI, e beato, em 4 
de Novembro de 2001, pelo 

Papa João Paulo II.
Bartolomeu dos Mártires 

( n a s c i d o  B a r t o l o m e u 
Fernandes) nasceu em Lisboa, 
em 3 de Maio de 1514, e mor-
reu em Viana do Castelo, em 
16 de Julho de 1590.

Foi arcebispo de Braga 
entre 1559 e 1582, tendo tido 
uma participação importante 
no Concílio de Trento, como 
um elemento destacado da 
ala renovadora da Igreja de 
então.

Em Viana do Castelo não 
ficou apenas conhecido por ter 
mandado construir o convento 
tal como a igreja contígua, 
mas sobretudo pela sua de-
dicação aos pobres.

“Conta-se que, numa noite 
fria, estava Bartolomeu na sua 
cela no convento de Santa 

Cruz e, ao ouvir alguém na 
rua, atirou-lhe pela janela o 
colchão e travesseiro da sua 
pobre cama, passando a dor-
mir sem conforto algum nas 
duras tábuas. Dar aos pobres é 
o mesmo que passar aos céus”, 
lê-se na nota enviada.

Renunciou como arcebispo 
em 23 de Fevereiro de 1582 e 
recolheu-se no convento em 
Viana do Castelo, onde mor-
reu a 16 de Julho de 1590.

Bartolomeu dos Mártires 
foi sempre apelidado pelo 
povo como o “arcebispo 
santo, pai dos pobres e dos 
enfermos” e insistiu, em vida, 
na deposição dos seus restos 
mortais naquele convento, 
numa altura em que a diocese 
local ainda não existia, sendo 
liderada por Braga.

Quatro autores portugueses 
candidatos ao prémio 
literário Astrid Lindgren 2020

Os autores portugueses António Jorge Gonçalves, 
Catarina Sobral, Maria Teresa Maia Gonzalez e Bernardo 
P. Carvalho são candidatos ao prémio literário sueco 
Astrid Lindgren 2020, foi quinta-feira (17) anunciado 
na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Com excepção de António Jorge Gonçalves, todos os 
outros autores já tinham figurado anteriormente na lista 
de nomeados do galardão, que tem um valor monetário 
de 570 mil euros e pretende reconhecer o trabalho de 
escritores e ilustradores que trabalhem no universo 
literário para os mais novos, e de organizações que 
promovam a leitura.

António Jorge Gonçalves, cujo trabalho visual se 
divide por várias práticas artísticas, da banda desenhada 
ao cartoon político, do desenho digital ao vivo à ceno-
grafia para teatro, publicou em nome próprio os livros 
para a infância “Barriga da baleia”, “Eu quero a minha 
cabeça” e “Estás tão crescida”.

Catarina Sobral e Bernardo P. Carvalho têm um 
premiado percurso na criação de álbuns ilustrados para 
a infância, muitos dos quais traduzidos e editados em 
vários mercados estrangeiros.

Catarina Sobral já publicou, entre outros, “O meu 
avô”, “Achimpa”, “Impossível” e “Vazio”, enquanto 
Bernardo P. Carvalho, cofundador da editora Planeta 
Tangerina, já assinou cerca de 30 livros para a infância e 
juventude, em nome próprio e para outros autores, como 
os recentes “Daqui ninguém passa”, “A bola amarela” e 
“Atlas das viagens e dos exploradores”.

Maria Teresa Maia Gonzalez, que se dedica à literatura 
para a infância desde finais dos anos 1980, já publicou 
mais de uma centena de livros, sendo “A lua de Joana” 
o de maior sucesso, ao qual se juntam “Profissão: 
Adolescente”, “Um palco na escola”, “Zoomanias” ou 
“O Clube das Chaves”, em coautoria com Maria do 
Rosário Pedreira.

Criado em 2002 pelo governo da Suécia, em home-
nagem à escritora Astrid Lindgren, o prémio contará em 
2020 com 237 candidatos de 68 países, sendo o Reino 
Unido o que lidera as nomeações com 20 candidatos, 
entre os quais Quentin Blake, David Almond, Patrick 
Ness e Emily Gravett.

O vencedor será anunciado a 31 de Março, coincidindo 
com a Feira do Livro Infantil de Bolonha, em Itália.

Este ano o Astrid Lindgren Memorial Award foi atri-
buído ao autor belga Bart Moyeaert.

vão incluir “uma intervenção estrutural profunda, em que 
são imperativos os trabalhos de consolidação estrutural das 
paredes, cobertura, revisão das redes e infraestruturas”.

“Nas restantes áreas, as obras serão focadas na resolução 
de patologias específicas, em particular as relacionadas com 
os corpos sensíveis à variação do grau de humidade am-
biente, potenciando o circuito de visitação”, completa.

Prevista está também uma segunda fase da reabilitação, 
destinada ao restauro do património artístico, para o que será 
formalizado um protocolo de cooperação entre a Câmara de 
Aveiro e a Direcção Regional de Cultura do Centro.

“A última obra profunda de conservação do Museu ocor-
reu entre 2006 e 2008, tendo sido escassas as intervenções 
de conservação e restauro realizadas posteriormente”, 
refere o comunicado, dando conta de que uma vistoria 
efectuada em 2016 “confirmou a deterioração de espaços 
e equipamentos”.
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“Cozinha dos Ganhões” 
promove gastronomia 
alentejana em Estremoz

A “Cozinha dos Ganhões”, o maior certame gastronó-
mico do Alentejo, decorre entre os dias 28 de Novembro 
e 1 de Dezembro, em Estremoz, para promover o turis-
mo e a gastronomia da região, foi segunda-feira (21) 
divulgado.

A denominação de “ganhão” era atribuída antiga-
mente aos trabalhadores da lavoura nas herdades do 
Alentejo.

O festival gastronómico, que vai decorrer no parque 
de feiras e exposições da cidade de Estremoz, no dis-
trito de Évora, atrai, anualmente, milhares de visitantes 
em procura da gastronomia tradicional e conta com a 
participação de vários tasqueiros e doceiros, além de 
expositores de produtos regionais, bares e artesãos do 
concelho.

Trata-se de um evento de promoção turística de 
Estremoz, organizado pelo município, que pretende 
valorizar as tradições e os costumes deste concelho e 
do Alentejo e que tem para oferecer, durante quatro 
dias, de acordo com a autarquia, “sabor, saber, tradição 
e convívio”, assim como animação cultural.

A 27.ª edição da mostra gastronómica, segundo os 
promotores, “vai contar com o que de melhor tem a 
cozinha alentejana”, contemplando os pratos típicos 
da região.

O evento, de acordo com a autarquia, vai “apresentar 
o que o Alentejo tem de melhor”, nomeadamente a gas-
tronomia, produtos regionais, doçaria, vinhos, queijos, 
enchidos e artesanato.

Para a animação musical estão previstas actuações de 
Quim Barreiros e do grupo Bombocas.

Paralelamente, noutro pavilhão  
do parque de feiras, vai decorrer a 
sexta edição do certame “Estremoz 
Caça, Pesca e Actividades da 
Natureza”, organizado pela 
Confraria dos Amigos do Campo, 
com o apoio do muni-
cípio.


