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As valências do geoparque do 
Litoral, em Viana do Castelo, vão estar 
“totalmente” instaladas no território 
“até ao primeiro semestre de 2020”, 
num investimento de cerca de 1,6 mi-
lhões de euros, financiado por fundos 
comunitários.

“Os pilares do geoparque terão de es-
tar concluídos até à primeira metade de 
2020, porque assim o obrigam as candi-
daturas que submetemos ao Norte 2020 
e POSEUR - Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
dos Recursos”, afirmou o vereador do 
Ambiente e Biodiversidade, Ciência, 
Inovação e Conhecimento da Câmara 
de Viana do Castelo.

O geoparque do litoral de Viana do 
Castelo inclui 13 monumentos naturais, 
cuja classificação ficou concluída em 
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Janeiro de 2018.
Segundo Ricardo Carvalhido, do 

montante global a investir na instalação 
do geoparque, 570 mil euros foram 
aplicados na erradicação de várias 
espécies invasoras existentes nesses 
monumentos naturais e 30 mil euros “na 

primeira pós-gra-
duação do país em 
Educação, Ciência 
e  P a t r i m ó n i o 
Local”.

A especializa-
ção lançada pelo 
município,  em 
pareceria com a 
Escola Superior 
d e  E d u c a ç ã o 
(ESE) do Instituto 
Pol i técnico de 
Viana do Castelo 
(IPVC), “formou 
28 professores 

promotores da diferenciação e flexibi-
lidade curricular que já estão a trabalhar 
nas escolas do concelho”.

Foi dado “mais um passo” na conso-
lidação do projecto do geoparque, com 
o arranque da instalação de 52 infra 
estruturas interpretativas, entre painéis 
interactivos de acolhimento e mesas de 
leitura dos 13 monumentos naturais do 
concelho, num investimento de 200 mil 
euros, destacou o vereador.

“Estas ferramentas permitem aos 
munícipes em geral, a professores e 

alunos e aos turistas compreenderem 
os aspectos fundamentais da evolução 
do território que hoje forma Viana 
do Castelo, ao longo dos últimos 570 
milhões de anos, registando nas suas 
rochas diversos episódios, como se de 
folhas de um livro se tratasse”, explicou 
aos jornalistas junto aos pavimentos 
graníticos da Gatenha, em Afife, a cerca 
de 12 quilómetros da sede do concelho.

Essa aplicação móvel, outra das fases 
do geoparque, “estará pronta até meados 
de 2020” e reunirá “todos os pontos 
notáveis do património natural e cons-
truído existente em todo o concelho”.

Três portas acolhimento do geopar-
que do litoral — Porta do Atlântico, 
Neiva e das Argas — num investimento 
de cerca de 350 mil euros cada e dotada 
de painéis interactivos, já em constru-
ção, completarão o projecto municipal.

A classificação dos 13 locais con-
cedeu a estas áreas “um estatuto legal 
de protecção adequado à manutenção 
da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas e do património geológico, 
bem como à valorização da paisagem”.

Em 2017, o geoparque garantiu ao 
concelho o Prémio de Melhor Município 
para Viver, atribuído pelo Instituto 
de Tecnologia Comportamental. Em 
Setembro desse ano, a Câmara cons-
tituiu a associação do geoparque, que 
tem como membros fundadores diversas 
personalidades e associações de todo o 
concelho.

Geoparque litoral de Viana do Castelo concluído 
em 2020 num investimento de 1,6 ME

António Sá Rodrigues (texto) 
Miguel Pereira da Silva (foto)

O professor e agricultor Pedro Pinheiro, de 44 anos, 
residente na aldeia de Avelãs de Ambom, na Guarda, 
produz “vinho” com a utilização de amoras e de fram-
boesas, que está a ter boa aceitação pelos consumidores.

Segundo Pedro Pinheiro, a “aventura” começou em 
2017, após verificar que algumas das amoras que produz 
em estufas, que tinha deixado esquecidas num balde, 
acabaram por fermentar.

Nessa altura, o agricultor e professor de Educação 
Musical, que produz amoras, framboesas e mirtilos de 
forma biológica, decidiu pedir ajuda a um enólogo para 
acompanhar o processo e produziu os primeiros 120 litros 
de “vinho” de amora, a que deu o nome de “Amoreira” 
(com 14,5% de volume de álcool).

No ano seguinte, fez a experiência com framboesas e 
produziu 50 litros de “vinho” denominado “Dois” (com 
12,5% de volume de álcool), uma designação justificada 
por existirem na região duas aldeias com o nome de Avelãs 
(de Ambom e da Ribeira) e por levar dois constituintes: 
fermentado de framboesa e mosto de uva.

O agricultor ficou satisfeito com as experiências e este 
ano produziu 100 litros de fermentado de amora e igual 
quantidade de fermentado de framboesa.

Segundo o produtor, os “vinhos” invulgares têm sido 
vendidos em feiras da região e têm tido boa aceitação 
pelos consumidores.

Neste momento, apenas possui duas garrafas (de 750 
mililitros) do fermentado de amoras (que vende por oito 
euros a unidade) e cerca de 40 garrafas (de 500 mililitros) 
da bebida feita à base de framboesas (que comercializa a 
seis euros a unidade).

A produção deste ano está em estágio e o fermentado 
será engarrafado “no final do Verão de 2020”.

Com o “vinho” de framboesa, Pedro Pinheiro pretende 
atingir o mercado mais direccionado para o público fe-
minino, “porque é um ‘vinho’ mais perfumado, com um 
sabor mais intenso”.

As senhoras consideram-no “interessante”, porque “é 
mais suave” do que os vinhos tradicionais, disse.

“Estamos a trabalhar numa ideia de ter produtos dife-
renciadores daqui da nossa zona, mas que sejam bebidas 
que possam responder a potenciais clientes diferentes”.

Pedro Pinheiro contou que na Feira Farta deste ano, 
realizada em Setembro, na Guarda, um senhor “que já 
vende vinhos há mais de vinte anos” lhe disse que o 
“vinho” de framboesa, nos países nórdicos, “vendia-se 
aos montes e com preços muito interessantes, só que é 
preciso mudar o ‘chip’ para a questão de ser um ‘vinho’ 
fermentado através de framboesas e não de uvas”.

Pedro Pinheiro criou, em 2015, em Avelãs de Ambom, 
uma aldeia do concelho da Guarda com cerca de 60 habi-
tantes, a empresa Ambombagas, destinada à instalação e 
exploração de frutos vermelhos e de casca rija em modo de 
produção biológica, para equilibrar as finanças familiares.

Agricultor da Guarda 
faz “vinho” com 
amoras e framboesas 

circum-navegação iniciada 
por Fernão de Magalhães e 
concluída por Juan Sebastián 
Elcano, revelou fonte aca-
démica.

O desafio foi lançado pela 
Organização de Estudos 
Ibero-Americanos e aceite 
pelos investigadores da Linha 
Temática GEOMETRIX, 
do Centro de Investigação 
e Desenvolvimento em 
Matemática e Aplicações 
(CIDMA), da UA.

O jogo com aventuras, de-
safios e momentos, que põe à 
prova o nível de conhecimen-
tos sobre a primeira expedição 
marítima que deu a volta ao 
mundo, será lançado em 2020, 
em duas versões: espanhol e 
português.

“Trata-se de um desafio 
enorme, com articulação 
de muitas e diferenciadas 
componentes, que está a ser 
superado por uma equipa 
multidisciplinar que inclui 
matemáticos, programadores, 
especialistas em tecnologias 
digitais, historiadores e de-
signers”, disse à Lusa Ana 
Breda, coordenadora da Linha 
Temática GEOMETRIX.

De acordo com os inves-
tigadores, os desafios que 
vão surgindo poderão ser de 

carácter matemático, lógico-
-dedutivo ou de cultura geral, 
com episódios “lúdicos, 
curiosos e divertidos”.

Ana Breda diz que o jogo, 
que poderá ser jogado em 
qualquer dispositivo, ‘smar-
tphones’ ou ‘tablets’, vai ter 
modalidades para dois tipos 
de utilizador.

“Haverá uma modalidade 
para o utilizador académico, 
que envolve conhecimentos 
matemáticos ao nível do 3.º 
ciclo, e outra para o utilizador 
usual”.

A aventura digital segue 
a rota da viagem iniciada 
pelo português Fernão de 
Magalhães, ao serviço do 
rei Carlos V, de Castela, e 
concluída pelo espanhol Juan 
Sebastián Elcano, que durou 
três anos, entre 1519 e 1522.

“Apesar da inspiração nos 
relatos da viagem e das suas 
peripécias, esteve sempre pre-
sente a preocupação de adap-
tar o jogo aos dias de hoje, ao 
ritmo dos apreciadores e às 
funcionalidades comuns em 
jogos digitais”.

Um grupo de investigado-
res da Universidade de Aveiro 
(UA) está a desenvolver um 
jogo digital comemorativo 
dos 500 anos da viagem de 

Universidade de Aveiro cria jogo digital 
para assinalar 500 anos da circum-navegação
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A aproximação do Algarve à Andaluzia 
com a implementação de um “laboratório 
europeu” de governação transfrontei-
riça, é um dos objectivos do projecto 
“EuroGuadiana2020”, disse à Lusa a 
presidente em exercício da euro cidade do 
Guadiana, Natalia Santos.

O projecto visa dotar a eurocidade — 
composta por Castro Marim, Vila Real de 
Santo António e Ayamonte — de mecanis-
mos que permitam fazer da fronteira um 
ponto de ligação entre ambas as regiões, 
referiu a responsável, que preside também 
ao município de Ayamonte.

A eurocidade do Guadiana é uma estru-
tura luso-espanhola criada em 2013 pelos 
municípios de Vila Real de Santo António, 
do lado português da foz do rio Guadiana, 
e de Ayamonte, na margem espanhola, 
região da Andaluzia, à qual depois aderiu, 
nesse ano, o município português de Castro 
Marim.

Segundo Natalia Santos, o “EuroGuadiana 
2020” visa implementar “um laboratório 
europeu de governança transfronteiriça”, 
no qual técnicos dos três municípios e 
as universidades do Algarve e Huelva 
(Espanha) vão procurar “pontos de união” 
e de “diferenciação” que possam aproximar 
os dois lados da fronteira.

Com o apoio do programa europeu de 
cooperação transfronteiriça INTERREG 
VA Espanha-Portugal, considerou, este 
“primeiro laboratório permanente de go-
vernação transfronteiriça na euroregião 
Alentejo-Algarve-Andaluzia” vai come-
çar a “diluir de maneira mais directa a 
fronteira”.

PORTUGAL
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Breves de Portugal

UE/Previsões: Bruxelas melhora previsões do 
défice para este ano e 2020 em linha com 

Governo        
 
A Comissão Europeia melhorou a previsão para o défice 

português este ano, para 0,1% do PIB, dos anteriores 0,4%, 
e também para 2020, antecipando agora um “défice zero”, 
alinhando com as previsões do Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa em Roma para visita 
de Estado        

 
O Presidente da República chegou a Roma na tarde de 

segunda-feira, para visita de Estado de dois dias e meio, 
que termina na quarta-feira, para aprofundar as relações 
políticas bilaterais.

Fadista Carlos do Carmo recebe chave da cidade 
de Lisboa no adeus aos palcos        

 
O fadista Carlos do Carmo recebeu a chave da cidade 

de Lisboa, entregue pelo presidente da Câmara, Fernando 
Medina, uma honra dada habitualmente aos chefes de 
Estado que visitam Portugal. Carlos do Carmo recebeu a 
chave da sua cidade em cena aberta, no final do espectáculo 
com que, no sábado, disse adeus aos palcos, no Coliseu 
dos Recreios de Lisboa.

Quinta da Pacheca entre os 10 melhores projectos 
de enoturismo do mundo        

 
A Quinta da Pacheca, no Douro, foi um dos 10 pro-

jectos de enoturismo premiados este ano no concurso 
internacional da Rede das Capitais dos Grandes Vinhos, 
anunciou a Câmara de Comércio e Indústria de Bordéus, 
organizadora do evento.

VENDAS NOVAS: Mostra dá a provar várias 
variedades de sopas        

 
Várias variedades de sopas, dos purés às de entulho, 

vão estar em destaque numa mostra que se realiza, no dia 
16 deste mês, no Mercado Municipal de Vendas Novas, 
no distrito de Évora.

xo do valor anterior à crise [de 2010]”, 
observou o secretário-geral do PS.

Em matéria de política de rendimentos, 
António Costa disse que os objectivos 
passam por aumentar o salário mínimo 
nacional para 750 euros em 2023, assinar 
um contrato em sede de concertação 
social que sirva de referencial para a 
negociação colectiva em matéria de 
valorização dos vencimentos dos jovens 
qualificados (licenciados ou com cursos 
de profissionalização) e “promover 
um esforço geral de revalorização dos 
salários”.

“É evidente que, para esta trajectória 
ser possível, é fundamental que haja bom 
diálogo social nas empresas, que haja 
dinamização da negociação colectiva 
em cada um dos sectores e que exista um 
esforço de concertação social, sendo os 
parceiros sociais parte integrante desse 
processo”, disse.

Neste ponto, António Costa deixou 

O secretário-geral do PS defendeu 
mais justiça na repartição dos ganhos 
do crescimento entre empresas e traba-
lhadores e que o nível do salário médio 
deve atingir o nível registado antes da 
crise de 2010.

António Costa assumiu estas posi-
ções perante militantes socialistas da 
Federação da Área Urbana de Lisboa 
(FAUL) do PS, numa intervenção em que 
afirmou que a política de rendimentos “é 
prioridade central” do programa do seu 
Governo para esta legislatura.

“Tem de haver um aumento geral 
do conjunto dos salários. O peso dos 
salários, no conjunto do Produto Interno 
Bruto (PIB), deve aproximar-se daquele 
que existia antes da crise, ou seja, tem 
de haver um maior equilíbrio na riqueza 
produzida entre aquilo que são os ganhos 
das empresas e aquilo que é o rendimento 
do trabalho que permite às empresas 
ganhar aquilo que estão a ganhar”, sus-
tentou o líder socialista.

Esta semana, segundo o Primeiro-
ministro, além de o seu Governo se 
preparar para fixar o salário mínimo 
nacional para 2020, tendo em vista ini-
ciar a trajectória até aos 750 euros em 
2023, o executivo socialista quer também 
acordar com os parceiros sociais o ca-
lendário para um acordo sobre política 
geral de rendimento e de crescimento 
da economia.

“É verdade que o salário mínimo na-
cional subiu 20% na última legislatura 
e que, segundo o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o conjunto dos salários 
médios subiu 11,3%. Mas a verdade é 
que o rendimento médio ainda está abai-

depois um aviso às forças à esquerda 
do PS: “Nós não podemos ter aumentos 
com pés de barro, temos de ter aumentos 
sustentados no crescimento e que sejam 
eles próprios motores de mais crescimen-
to económico”.

“Sabemos bem que a competência 
para aumentar o salário mínimo nacional 
é do Governo e que não precisamos de 
acordo nenhum. Mas, numa sociedade 
democrática avançada, um Governo 
deve promover o diálogo e deve saber 
ouvir antes de decidir. Devemos ouvir 
os parceiros sociais, não apenas as con-
federações patronais, mas também os 
sindicatos”, declarou, recebendo uma 
salva de palmas dos militantes socialistas.

Perante os militantes do PS da FAUL, 
António Costa definiu como uma das 
preocupações cimeiras do seu executi-
vo “a erradicação da pobreza de quem 
trabalha”.

“Nesse domínio, a valorização do 
salário mínimo nacional é absolutamente 
crucial”, afirmou, antes de responder à 
responsáveis de algumas confederações 
patronais.

Segundo António Costa, em matéria 
de salário mínimo nacional, no conjunto 
das duas legislaturas dos seus governos, 
deve haver um aumento de 505 para 750 
euros, o que representa uma subida na 
ordem “dos 50%”.

“Será seguramente a maior valorização 
que alguma vez o salário mínimo teve e o 
maior contributo para aproximar Portugal 
da média do salário mínimo ao nível da 
União Europeia. Este é um esforço que 
temos de conseguir concretizar ao longo 
destes quatro anos”, acrescentou.

Costa quer aumentar salário médio até ao nível 
atingido antes da crise de 2010 

“Convenceram-nos de que éramos três 
municípios periféricos e queremos ser o 
ponto de conexão natural entre a Andaluzia 
e o Algarve”, afirmou a presidente do muni-
cípio de Ayamonte, que exerce a liderança 
rotativa da eurocidade.

O projecto tem também a ambição de se 
tornar, segundo Natalia Santos, no “gér-
men de uma coesão territorial e de uma 
integração que irá transferir-se a outros 
territórios da raia hispano-lusa e de outras 
zonas fronteiriças da Europa”.

A iniciativa vai ter na base “um trabalho 
para ver quais são as necessidades” naquela 
zona transfronteiriça e, “com o apoio da 
União Europeia, abordar os problemas e 
encontrar soluções às carências que forem 
detectadas”.

“Abordará questões culturais, despor-
tivas, linguísticas e de organização, mas 
sobretudo vamos trabalhar na planificação 
do futuro e vamos fazer esse trabalho com 
o apoio e a colaboração dos melhores, 
como prova a presença das universidades 
de Huelva e do Algarve”, argumentou.

Será, assim, implementada uma “estraté-
gia de trabalho multidisciplinar única para 
os três municípios”, que contará também 
com “o envolvimento dos cidadãs e cida-
dãs” deste território transfronteiriço do 
Baixo Guadiana, referiu.

O director da eurocidade do Guadiana, 
Luís Romão, considerou que esta “deve 
ser inclusiva, acessível e sustentável”, re-
presentando “uma excelente oportunidade 
para o desenvolvimento económico, urbano 
e social da região”, embora admita que há 
ainda “um longo caminho a percorrer”.

Eurocidade do Guadiana quer criar “laboratório 
europeu” de governação transfronteiriça

as maiores unidades fabris 
do concelho, procurando 
fornecer aos seus trabalhado-
res experiências educativas, 
sociais e culturais com vista 
ao enriquecimento de pessoas 
de todas as idades”, explicou 
Gil Ferreira.

Equipada com conteúdos 

adequados ao perfil dos po-
tenciais utilizadores, numa 
selecção que procurará ter em 
conta, por exemplo, a faixa 
etária e o perfil académico dos 
quadros afectos às empresas a 
visitar, a biblioteca móvel do 
“Leituras em Linha” também 
irá disponibilizar acesso à 
Internet e um terminal de 
Multibanco (ATM).

O programa deverá arran-
car no primeiro trimestre de 
2020, após um investimento 
inicial de 86.000 euros. Essa 
verba abrange 50.000 euros 

relativos ao veículo, 36.000 
para recursos humanos e um 
montante ainda por definir 
referente ao fundo documental 
do chamado “bibliomóvel” 
— que deverá integrar 3.000 
documentos para empréstimo 
domiciliário, entre os quais 
livros e obras de música e ci-
nema em diferentes suportes.

“Associado a este novo 
projecto está, naturalmente, 
um desafiante programa de 
promoção da leitura”, realçou 
o vereador Gil Ferreira, assu-
mindo a intenção de também 
fomentar “a literacia digital, 
através de recursos para aces-
so à Internet e um serviço de 
pagamentos por via de um 
terminal ATM”.

Com recurso a visitas 
semanais às unidades fabris 
seleccionadas, o projecto 
baseia-se “no princípio geral 
da descentralização”, preten-
de “mitigar a desigualdade no 
acesso a recursos e serviços” 
e prevê alcançar, logo no 
primeiro ano, cerca de 2.500 
pessoas.

O autarca está optimista 
quanto aos resultados a atingir, 
sobretudo porque a autarquia 
tem já “uma experiência muito 
motivadora” no contexto dos 
actuais programas de itinerân-
cia por instituições de solida-
riedade social do concelho.

A Câmara de Santa Maria 
da Feira vai adquirir uma 
viatura própria para levar às 
fábricas do concelho livros e 
outros materiais selecciona-
dos pela Biblioteca Municipal, 
procurando assim promover 
a leitura entre os respectivos 
trabalhadores.

O vereador da Cultura na 
Câmara de Santa Maria da 
Feira, distrito de Aveiro, reve-
lou à Lusa que o projecto em 
causa se intitula “Leituras em 
Linha” e funcionará em regi-
me de itinerância pelos mais 
de 213 quilómetros quadrados 
do território.

“Seguindo uma política 
de proximidade, de transfor-
mação e adequação da oferta 
dos nossos serviços às reais 
necessidades da comunida-
de, o ‘Leituras em Linhas’ 
percorrerá, numa fase inicial, 

Feira vai ter biblioteca móvel para 
levar livros às fábricas do concelho
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O antigo presidente do Governo Regional dos Açores e 
da Assembleia da República, Mota Amaral, defendeu na 
sexta-feira, dia 8 de Novembro, que o desenvolvimento 
das regiões europeias, como os arquipélagos dos Açores 
e da Madeira, é uma questão de direitos humanos.

“Defendo que as regiões têm direito ao desenvolvimen-
to e que o desenvolvimento das regiões e a justiça nas 
relações entre as regiões e o resto da Europa afinal é uma 
questão de direitos humanos. Quando estamos a reclamar 
desenvolvimento para nós estamos a reclamar justiça para 
nós”, disse Mota Amaral na sessão de apresentação da 
sua obra “Os Açores, Portugal e a União Europeia”, no 
Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, 
Madeira.

O antigo presidente da Assembleia da República con-
siderou que a “Europa já conheceu melhores dias” e é 
preciso “mudar de rumo”.

A obra foi apresentada pelo ex-presidente do Governo 
Regional da Madeira Alberto João Jardim, que afirmou 
ser “estranho que, não tendo hoje Portugal um problema 
de unidade nacional, em Lisboa não se queira reconhecer 
o esforço dos povos e dos políticos insulares no sentido 
de sentimentos separatistas se terem diluído em legítimas 
e fundamentadas perspectivas autonomistas evolutivas”.

Ao abordar o livro de João Bosco Mota Amaral, Alberto 
João Jardim (PSD), que governou a Madeira durante 43 
anos, apresentou a Catalunha como “um exemplo de como 
a incompetência dos governos centrais pode deteriorar 
situações que são ultrapassáveis em paz, democratica-
mente e sem balcanização da Espanha”.

O antigo presidente do Governo da Madeira classificou 
ainda de “ditatorial” a afirmação do Primeiro-ministro, 
o socialista António Costa, de que não haverá revisão 
constitucional nesta legislatura, notando que aquela “não 
é da competência do Governo, mas, sim, da Assembleia 
da República”.

Alberto João Jardim manifestou também o seu apoio 
à afirmação de Mota Amaral de que “chega uma altura 
em que não há mais espaço de adiamento”.

Mota Amaral diz 
que desenvolvimento 
das regiões insulares 
é “uma questão de 
direitos humanos”

Por isso foi desenvolvido 
um projecto de requalificação 
que custou 194 mil euros, uma 
obra apoiada pelo Programa 
Madeira 14-20 - Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) em 85%.

A empreitada está incluída 
no projecto de “requalificação 
dos Parques Florestais das 
Queimadas e do Ribeiro Frio”. 
O custo total das recuperações 
foi de cerca de 572.000 euros. 
A obra incidiu sobre a recu-
peração do Posto Aquícola do 
Ribeiro Frio, uma piscicultura 
que produz truta arco-íris.

“Melhorámos guardas, re-
novámos toda a infra estrutura, 
introduzimos uma porta para 
bilhetes automático porque 
vamos a partir de Maio cobrar 
um euro a cada turista”, subli-
nhou Miguel Albuquerque.

Ao domingo, acrescentou, 
o espaço está aberto gratuita-
mente e os estudantes não pa-
gam entrada em qualquer dia.

Migue l  Albuquerque 
acrescentou que o Governo 
Regional pretende adquirir 
um terreno nas imediações 
para transformar em parque 
de estacionamento com ca-

pacidade para “cerca de 100 
carros ligeiros e 10 autocarros.

A obra irá “cumprir trâ-
mites e normas ambientais”, 
acabando com a situação “caó-
tica” que se verifica no local.

O parque do Ribeiro Frio 
funciona desde 1960, sendo 
o espaço na região onde 
estão instalados e mantidos 
reprodutores para produção de 
ovos e alevins (peixes jovens) 
de trutas, com o objectivo de 
fomentar a pesca em águas 
interiores.

A obra de requalificação e 
valorização teve como objecti-
vo dotá-lo de mais informação 
ao visitante e melhores condi-
ções de acessibilidade e visita, 
de forma a promover este 
espaço público nas vertentes, 
social, cultural, económica e 
ecológica.

Miguel Albuquerque anun-
ciou ainda que o executivo 
vai investir também na zona 
do Rabaçal (Calheta), muito 
visitada por turistas e locais, 
“aproveitando uma casa lá 
sediada para criar centro de 
recepção em condições”.

Os visitantes do parque 
florestal do Ribeiro Frio, no 
concelho de Santana, conhe-
cido pelos viveiros de trutas 
arco-íris, vão passar a pagar 
um euro de entrada, a partir 
de Maio de 2020, anunciou 
o presidente do Governo da 
Madeira.

“Agora nesta infra estrutu-
ra, pelas condições que tem, 
pela atractividade que desper-
ta, vamos cobrar um euro. Isto 
vai dar 100 mil euros por ano 
de receita para o Instituto das 
Florestas”, afirmou Miguel 
Albuquerque, que visitou o 
espaço, recentemente alvo de 
obras de requalificação.

O governante madeirense 
considerou que esta “será uma 
receita importante para conti-
nuar a fazer mais investimento 
no quadro da requalificação 
dos espaços emblemáticos a 
nível da natureza”.

O chefe do executivo sa-
lientou que esta é “uma infra 
estrutura muito atractiva, que 
tem 100 mil visitantes por ano 
e merecia um melhoramento 
substancial”.

Parque do Ribeiro Frio em Santana 
com entradas pagas vai gerar 100 mil euros

senvolvimento económico é compatível 
com o desenvolvimento sustentável”.

Para Susana Prada, o sector do tu-
rismo é também “um ponto chave para 
a diminuição da emissão de gases de 
efeito de estufa e a diminuição da pe-
gada ecológica”, designadamente “na 
eficiência hídrica, à eficiência energética 
e à eficiência dos materiais”.

Neste domínio, a governante realçou 
a importância da economia circular, do 
combate ao desperdício, da sensibiliza-
ção e da educação ambiental.

O presidente da Câmara Municipal 
do Funchal, Miguel Gouveia, salientou, 
por seu lado, a importância da actividade 
turística para a capital madeirense.

“Nesse sentido, o Funchal tem, desde 
2016, uma Estratégia Municipal para o 
Turismo, que compreende vários vec-
tores fundamentais, como a sustentabi-
lidade ambiental, social e económica”, 
referiu.

O presidente da autarquia manifestou 
ainda alguma inquietação pela situação 
actual do Turismo na região, “numa altura 
em que regista um decréscimo no número 
de turistas” que visitam a Madeira.

A secretária do Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas 
da Madeira disse, no XI Congresso 
Internacional de Turismo, que decorreu 
na semana transacta, no Funchal, que 
a região é um “exemplo nacional” do 
turismo sustentável pelas boas práticas 
ambientais e sociais.

“Também neste ponto, a Região 
Autónoma da Madeira é exemplo 
nacional, liderando o número de galar-
dões “Green Key”, disse Susana Prada, 
lembrando que, “em 2019, são 57 os 
estabelecimentos turísticos reconhecidos 
na região, o que significa um crescimento 
de 128% em quatro anos”.

O “Green Key” é um galardão in-
ternacional que promove o Turismo 
Sustentável, através do reconhecimento 
de estabelecimentos turísticos que im-
plementam boas práticas ambientais e 
sociais, que valorizam a gestão ambiental 
nos seus estabelecimentos e que promo-
vem a Educação Ambiental.

“Estes dados são a prova da crescente 
sensibilização dos empresários madei-
renses sobre as questões ambientais, 
revelando, inequivocamente, que o de-

“Preocupa-nos ver o crescimento 
potencial do número de camas nos 
hotéis. Nos próximos anos temos cinco 
novas unidades hoteleiras que estão em 
previsão para a cidade do Funchal e, 
invariavelmente, a consequência será 
empurrar para fora do mercado aqueles 
que têm uma situação de competitividade 
diferente”, alertou.

O XI Congresso Internacional de 
Turismo - ITC 2019, subordinado ao tema 
“Imagem e Sustentabilidade dos Destinos 
Turísticos”, decorreu na Reitoria da 
Universidade da Madeira numa parceria 
com o Instituto Politécnico de Leiria.

Apresentar e discutir experiências 
nacionais e internacionais relacionadas 
com a competitividade e sustentabilidade 
dos destino turísticos e com as marcas, 
o ‘marketing’, e as experiências dos 
turistas; explorar e discutir novas pers-
pectivas em turismo e desenvolvimento 
regional e analisar a importância das 
actividades turísticas e o seu impacto em 
termos económicos, sociais, culturais e 
ambientais ao nível regional, nacional 
e internacional foram os objectivos do 
congresso.

Madeira é “exemplo nacional” do turismo 
sustentável — Governo Regional

A orgânica do Governo da Madeira vai incluir uma 
direcção para as Comunidades Madeirenses, revelou um 
deputado social-democrata, considerando que este é um 
“sinal positivo na integração” dos que regressam e representa 
um “maior compromisso com a diáspora”.

“A criação de uma Direcção Regional para as 
Comunidades Madeirenses é um sinal positivo na integração 
e na não discriminação entre os madeirenses por parte do 
Governo Regional”, afirmou Carlos Fernandes.

Junto ao monumento do emigrante, na marginal do 
Funchal, o parlamentar social-democrata considerou que 
com esta medida o executivo insular evidencia um “maior 
compromisso com a diáspora e com os madeirenses dentro 
e fora da Madeira”.

Carlos Fernandes argumentou que “para o Governo 
Regional não há madeirense de primeira e de segunda” e 
que quando regressam à ilha “têm os mesmos direitos que 
os que cá estão”.

Sublinhou também que o executivo madeirense, de coliga-
ção PSD/CDS-PP, tem sido “um exemplo a nível nacional”, 
ao acolher os que regressam, particularmente tendo em conta 
as realidades políticas e sociais, na Venezuela, África do 
Sul e o processo do ‘Brexit’, no Reino Unido.

Governo da Madeira vai incluir 
uma Direcção Regional para 
as Comunidades Madeirenses
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O secretário para as 
Relações Externas do 
Governo dos Açores, Rui 
Bettencourt, quer agir com 
“maior intensidade”, em 
2020, em torno dos fun-
dos europeus e reforçar as 
relações com a diáspora 
açoriana.

“Trata-se de agir com 
maior intensidade, desde 
logo em relação aos fundos 
europeus”, numa altura de 
discussão do quadro co-
munitário para 2021-2027, 
declarou Rui Bettencourt, 
depois de ouvido em sede 
de comissão parlamentar 
sobre o Plano e Orçamento 
dos Açores para 2020.

Além das matérias euro-
peias, o governante garante 
que haverá também um 
reforço nas relações com 

Governo dos Açores 
promete intensificar 
relações com Europa 
e diáspora em 2020

a “diáspora açoriana”, em 
particular com o “salto 
gigantesco” nesse relacio-
namento que consistiu na 
criação do Conselho da 
Diáspora Açoriana.

“Este conselho, que foi 
criado nos Açores este 
ano, permite que qualquer 

açoriano no mundo possa 
eleger um representante 
num conselho que irá parti-
cipar e dar o seu contributo 
para o desenvolvimento 
dos Açores”, declarou Rui 
Bettencourt.

A plataforma de recen-
seamento de açorianos no 
mundo, implementada no 
seguimento do projecto 
do Conselho da Diáspora, 
entrou em vigor na semana 
passada, lembrou ainda o 
secretário regional.

A governante com a tutela do turismo no Governo dos 
Açores, Marta Guerreiro, disse que a qualificação dos pro-
fissionais do sector é uma das prioridades do Orçamento 
da região para 2020.

De acordo com Marta 
Guerreiro, ouvida em sede 
de comissão a propósito da 
proposta de Orçamento, a 
“dinâmica turística” actual 
implica “novos e maiores de-
safios”, sendo este um sector 
que representa um investi-
mento superior a 33,5 milhões 
de euros para o próximo ano.

Tal valor representa, pros-
seguiu, um aumento de 4% 
face a 2019, uma dotação 
financeira que, defende, 
comprova que o Governo dos Açores “continua a apostar” 
num dos sectores que tem sido “fundamental para o desen-
volvimento económico” da região.

No sector da energia, também por si tutelado, a secretária 
valorizou a aposta na mobilidade eléctrica, abordando a 
conclusão da implementação da rede pública dos 26 pontos 
de carregamento e a atribuição de incentivos financeiros à 
aquisição de veículos exclusivamente eléctricos.

O Orçamento dos Açores para 2020, entregue na semana 
passada na Assembleia Legislativa Regional, tem um valor 
global de 1.812 milhões de euros e pretende ser um guia para 

o fortalecimento da economia 
e a criação de emprego.

No documento entregue ao 
parlamento açoriano, é referi-
do que dos 1.812 milhões de 
euros, 207 milhões de euros 
dizem respeito a operações 
extra-orçamentais e 558 mi-
lhões de euros são adjudicados 
às despesas do Plano.

Contemplando um inves-
timento público de 816,4 
milhões de euros, dos quais 
os referidos 558 milhões são 
da responsabilidade directa 

do Governo Regional, estes documentos prevêem, para 
2020, um crescimento do investimento total de cerca de 51 
milhões euros e um aumento no investimento directo no 
valor de 44,8 milhões de euros, na comparação com 2019.

Ao longo dos textos que acompanham o Plano e 
Orçamento, é referido pelo executivo regional que os Açores 
são uma região de “oportunidades”, sendo necessário con-
tudo “consolidar e fortalecer” o tecido económico regional.

Qualificar profissionais do turismo é 
prioridade do Governo dos Açores para 2020 

Segundo uma nota de 
imprensa, pretende-se com 
esta iniciativa “dinamizar e 
promover as empresas deten-
toras de produtos e serviços 
com selo Marca Açores no 
âmbito do projecto Mercado 
dos Açores”, bem como “va-

lorizar a produção local” e 
“fomentar a comercialização 
dos produtos e serviços dos 
Açores”.

Além de uma “nova ex-
periência gastronómica”, os 
visitantes dos restaurantes 
são convidados a avaliarem os 
diferentes menus, que estarão 
disponíveis semanalmente em 

cada um dos estabelecimentos 
aderentes.

Para o Governo dos Açores, 
esta é uma forma de dar con-
tinuidade à estratégia Marca 
Açores, “reforçando a compe-
titividade das empresas regio-
nais, promovendo a imediata 
e simples identificação dos 
produtos e estabelecimentos 
com o selo Marca Açores”.

Pretende-se ainda “estimu-
lar por essa via a preferência 
do consumidor” e “contribuir 
assim para uma maior progres-
são das empresas açorianas 
na cadeia de valor, o que se 
traduz na geração de mais 
riqueza e emprego em todo o 
arquipélago”.

A Marca Açores, que abar-
ca cerca de 200 empresas, faz 
cinco anos em Janeiro e pre-
tende continuar a valorizar os 
produtos e serviços da região, 
estando previstas novas abor-
dagens junto das companhias.

Impulsionada pelo executi-
vo regional, pretende assumir-
-se como uma marca global 
de referência e uma marca 
territorial que identifique a 
oferta dos Açores, quer ao 
nível da promoção turística, 
quer ao nível da divulgação 
dos seus produtos e serviços.

A natureza, o elevado valor 
ambiental e a diversidade são 
elementos que a marca tem 
promovido.

Restaurantes da ilha de São 
Miguel vão desenvolver a 
partir desta semana um menu 
especial Marca Açores, a um 
“preço acessível”, numa ini-
ciativa do Governo Regional 
e da Câmara do Comércio e 
Indústria dos Açores (CCIA).

A iniciativa da Vice-
Presidência do Governo 
dos Açores, desenvolvi-
da pela Sociedade para o 
Desenvolvimento Empresarial 
dos Açores, em parceria com a 
CCIA, decorre nas próximas 
cinco semanas, através de 
cinco restaurantes certificados 
com o Selo Marca Açores.

Restaurantes de São Miguel 
promovem menu especial Marca Açores

Hospital da Terceira e Unidade de Saúde 
estabelecem acordo na área dos cuidados 

paliativos       
 
O Hospital de Santo Espírito da Terceira e a Unidade 

de Saúde daquela ilha dos Açores estabeleceram um pro-
tocolo que “reforça a cooperação” e “o funcionamento em 
rede” entre as equipas que prestam cuidados paliativos.

“O acordo reforça a cooperação e o funcionamento 
em rede entre as Equipas Comunitárias de Suporte em 
Cuidados Paliativos da Unidade de Saúde da Ilha Terceira 
e a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados 
Paliativos, no sentido da melhoria contínua e da continui-
dade de cuidados, de acordo com as necessidades efectivas 
dos utentes”, segundo uma nota do Governo dos Açores.

Trata-se de um acordo “semelhante ao que existe entre 
o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
que conta com uma Unidade de Cuidados Paliativos, e a 
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel”.

Actualmente, estão em funcionamento ou a iniciar 
actividade equipas de suporte intra-hospitalar de cuidados 
paliativos nos três hospitais da região, localizados nas ilhas 
de São Miguel, Faial e Terceira. O acordo assinado vai 
permitir reforçar “o conforto e a segurança dos doentes e 
das suas famílias”, através de “um acompanhamento estru-
turado e diferenciado, em internamento ou no domicílio”.

Açores/Mau Tempo: Aprovados primeiros apoios 
a agricultores após furacão “Lorenzo”     

 
O Governo dos Açores assinou as primeiras portarias de 

“apoio financeiro extraordinário” a agricultores da região 
“cujas explorações foram afectadas” pela passagem no começo 
de Outubro do furacão “Lorenzo”. O secretário regional da 
Agricultura e Florestas, João Ponte, assinou na sexta-feira, 
as primeiras portarias que garantirão apoio financeiro a 37 
agricultores das ilhas dos grupos Ocidental e Central. “As 
portarias totalizam um apoio superior a 42 mil euros. Este 
apoio financeiro extraordinário destina-se ao restabelecimento 
do potencial produtivo, à recuperação de infra estruturas e a 
compensar perdas relevantes nas culturas das explorações 
afectadas”. Durante a passagem do “Lorenzo” foram regis-
tadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas.
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Pedro Pinto escreveu, in 
“O Occidente” em 10-01-
1908: “D. João da Câmara era 
a bondade em pessoa, e apesar 
de ser consagrado (dramatur-
go) descendente (…) da mais 
nobre estirpe (…), era dotado 
de uma modéstia de traje e de 
maneiras, que a todos encan-
tava, granjeando a estima e a veneração dos 
mais altos aos mais humildes.”

São várias as cenas comoventes, de 
extrema bondade, do ilustre escritor. Na 
“Ilustração Portuguesa” de 18/01/1908, 
Júlio Dantas narra o caso enternecedor da 
velha pedinte, a quem deu todo o dinheiro 
que possuía.

E Mário Castrim, na “Audácia” de 2/2002, 

aborda o modo carinhoso como D. João da 
Câmara defendeu um amigo, que tinha sido 
preso juntamente com ele.

Mas, o episódio mais comovedor – para 
mim – foi o das “botas”, que Adriano Xavier 
Cordeiro, director do “Novo Almanaque das 
Lembranças”, conta na edição de 1909:

Um aluno fora convidado para apresentar-
se em local selecto; mas as suas botas, velhas, 

cambadas e rotas, não eram indicadas para 
frequentar esse meio.

Aflito, não tendo recursos para adquirir 
sapatos novos, contou, acobardado, ao Mestre 
a desdita.

Apiedou-se D. João da Câmara e disse-
lhe que fosse, pela manhã, a sua casa buscar 
botas decentes.

Na manhã seguinte, não havia meio de D. 
João da Câmara se levantar…

Preocupado, um dos filhos foi ao quarto 
e perguntou-lhe a razão de ainda estar dei-
tado.

Respondeu-lhe o pai que não se preocupas-
se. Apenas queria repousar mais um pouco.

Como a demora fosse grande, e perante a 
insistência da família, terminou por confessar 
que emprestara as suas botas a um aluno.

Questionado porque 
não lhe entregara as botas 
novas que possuía, res-
pondeu em voz sumida:

– “Mas, filho! aper-
tam-me muito… Ele tem 
o meu pé!…”

Esta enternecedora cena, de extrema 
bondade de D. João da Câmara, ilustra bem 
o carácter e a personalidade deste ilustre 
escritor, candidato ao Nobel de Literatura 
de 1901.

D. João da Câmara, autor de “Os Velhos”, 
é dos nossos melhores dramaturgos. Faleceu 
em Lisboa, no ano de 1908. Era descendente 
do conhecido navegador português que des-
cobriu a ilha da Madeira – João Gonçalves 
Zarco.
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opinião

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de PortugalA extrema bondade de D. João da Câmara

D. João da Camara, autor de “Os 
Velhos”, é dos nossos melhores 

dramaturgos. Faleceu em Lisboa, 
no ano de 1908. Era descendente 

do conhecido navegador por-
tuguês, que descobriu a ilha da 

Madeira – João Gonçalves Zarco.

A equipa do Presidente Jair Messias 
Bolsonaro demonstra não entender muito de 
projectos. O INPE vem treinando há anos os 
seus funcionários em cursos para os capacitar 
a fazer projectos e, actualmente, usa a prata 
da casa para isso. Talvez a Secretaria de 
Governo devesse “contratar” o INPE para 
o treino dos ministros e assessores.

O governo aposta na Reforma da 
Previdência... E só! Nem sequer acompanha 
adequadamente os deputados e senadores. 
Mais uma deficiência de projecto. Atacam 
os políticos aliados, a ideologia de género, 
discutem a liberação de armas, afrouxamento 
da lei de trânsito, etc. Esquecem-se da re-
forma política, educacional, económica, de 
tributação, criação de empregos, etc.

A experiência no INPE ainda pode ser 
aproveitada noutras áreas. É possível criar 
um projecto para atenuar o desemprego per-
sistente do nosso país, como faz o INPE que 
contrata especialistas desempregados, por 
uma bolsa, para desenvolver uma actividade 

importante. Não custa lembrar também dos 
anos 1970, quando o governo federal con-
tratava os nordestinos desempregados pela 
seca para trabalhar em projectos de açudes; 
eram as Frentes de Trabalho.

Actualmente, há 13 milhões de desempre-
gados, número que assusta, mas não é real 
porque se o provedor fica desempregado, 
então a sua mulher e filhos passam a procurar 
emprego. Se forem criados três milhões de 
empregos, o desemprego acaba, volta ao 
número normal, até 5%.

Da experiência do INPE, o governo pode-
ria criar um programa para contratar pessoas 
capacitadas desempregadas para colaborar 
com os projectos do governo, como ajudar o 
Exército a construir estradas ou, a exemplo 

das Frentes, construir cisternas – a única 
solução viável para o Nordeste. Esse pro-
grama poderia ser replicado para a iniciativa 
privada, por exemplo, contratando novos 
funcionários até 50% do total – para evitar 
a demissão. Em resumo, pode-se empregar, 
pagando a metade ou menos, gente que 
actualmente pesa para a sociedade e que 
passará a produzir.

Um programa governamental de 100.000 
pessoas, sendo 10.000 de nível superior, 
custaria menos de mil milhões por ano e 
produziria riquezas directa e indirectamente 
para o país, melhorando a situação económica 
e social. A adesão das empresas privadas tem 
potencial de empregar milhões. É algo que 
vale a pena o governo analisar.

Outro esforço que poderia render muitos 
empregos e movimentar a economia é o 
turismo informal. Observo há anos que estu-
dantes visitam o INPE. E ainda, as escolas das 
minhas filhas sempre organizaram viagens a 
universidades, feiras e museus. Isso nunca 

foi classificado, mas é 
um turismo científico e 
tecnológico.

Vejo no INPE um 
Centro de Visitantes 
abandonado, sem receber 
visitantes. Imagino que isso ocorra por toda a 
instituição. Se organizado e financiado, São 
José dos Campos, por exemplo, poderia ser 
um grande Polo de Turismo Tecnológico. 
E vejam quantos cientistas e tecnologistas 
poderiam proporcionar palestras e cursos não 
somente para estudantes de Ensino Médio, 
mas também para universitários, políticos 
e militares. 

São pequenas ideias que podem mo-
vimentar significativamente a economia 
nacional. 

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

Por Mário Eugénio Saturno
Correspondente do BrasilÀ espera das reformas

O governo aposta na Reforma da 
Previdência... E só! Nem sequer 
acompanha adequadamente os 

deputados e senadores.

Políticos fracos, em vez de se preocuparem 
em fazer boa política para o país, procuram 
fazer uma política de clientelas e, como foi no 
caso da Geringonça, assegurar a sua possível 
freguesia concedendo privilégios aos funcio-
nários do Estado. 

Afinal, essa política parece continuar, 
quando o jornal “Público” diz que a ministra 
da Administração Pública quer facilitar a 
pré-reforma a funcionários do Estado que não 
faltem ao trabalho, para deste modo impedir a 
falta de moral laboral em muitos empregados 
públicos.

Não têm os funcionários estatais um dever 
especial para com o Estado?

Incentivos para o cumprimento do dever 
conseguidos à custa do dinheiro do contribuin-
te não deveriam ser medida aceite, também 
porque prejudica a imagem de um Governo 
que tende a beneficiar os trabalhadores do 
Estado em relação aos outros numa política 
partidária de colagem ao Estado. Já não chegam 
as 35 horas de trabalho para o serviço público 
quando no privado são 40?

A medida da redução das 40 para 35 horas 
foi partidária, antinacional e de consequências 
muito graves para um Estado deficitário, com 

um PNB (Produto Nacional Bruto) inferior 
ao PIB (Produto Interno Bruto). Na pobre 
Alemanha os funcionários trabalham 40 horas 
semanais.

Portugal anestesiado
A política do dinheiro barato que favorece 

devedores e castiga poupadores foi iniciada 
por Draghi (BCE – Banco Central Europeu) 
para salvar o euro e com ele os países de fraca 
produtividade; impediu assim, por um lado, 
grandes crises político-sociais nos países do 
Sul, mas, por outro lado, em países como 
Portugal, a classe governante em vez de se 
aproveitar da situação do dinheiro barato e 
da compra de dívidas soberanas por parte do 
BCE, para se dedicar responsavelmente ao 
desenvolvimento económico do país e desem-
bargar o futuro das gerações jovens, iludiu o 
povo com a abundância do dinheiro fortale-

cido e vindo de fora, apresentando-se como 
grande benemérito, quando essa abundância 
é meramente artificial e sem mérito.

Por outro lado o governo, como não in-
veste na produção, vinga-se no operariado 
mantendo os ordenados muito baixos para 
poder compensar a não produtividade com o 
trabalho barato – o único factor que favorece 
a competitividade portuguesa a nível de co-
mercialização de bens a nível internacional 
(o outro factor compensador é o turismo e as 
remessas dos emigrantes). 

Esta fraude a um operariado português 
desatento não foi notada por este. A irrespon-
sabilidade governamental da Geringonça, a ser 
continuada no novo governo de António Costa, 
será desmascarada em pouco tempo porque na 
segunda legislatura o povo desatento começará 
a sentir as falhas da primeira legislatura. A 
desinformação do público português, na sua 
generalidade, criou uma atmosfera de país 
anestesiado.

A iniciativa de premiar quem cumpre até 
dá a impressão que trabalho é coisa estranha 
para os nossos governantes e os leva a serem 
maus administradores!

A respeito destas coisas, o evangelista Lucas 

(16:1/8) refere a parábola 
de Jesus em relação ao 
administrador infiel: “Um 
homem rico tinha um 
administrador que foi denunciado por estar 
dissipando os seus bens. Mandou chamá-lo 
e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? 
Presta contas da tua administração, pois já 
não podes ser administrador! O administrador 
então reflectiu: que farei, uma vez que meu 
senhor me retire a administração? Cavar? Não 
posso. Mendigar? Tenho vergonha… Já sei 
o que vou fazer para que, uma vez afastado 
da administração, tenha quem me receba na 
própria casa.

Convocou então os devedores do seu senhor, 
um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao 
meu senhor? Cem barris de óleo, respondeu 
ele. Disse então: toma tua conta, senta-te e 
escreve depressa cinquenta. Depois, disse a 
outro: E tu, quanto deves? – Cem medidas de 
trigo, respondeu. Ele disse: toma tua conta e 
escreve oitenta.

E o senhor louvou o administrador deso-
nesto por ter agido com prudência. Pois os 
filhos deste século são mais prudentes com 
sua geração do que os filhos da luz”.

Administradores infiéis querem mais privilégios 
para Administração Pública

A iniciativa de premiar quem 
cumpre até dá a impressão que 

trabalho é coisa estranha para os 
nossos governantes e os leva a 
serem maus administradores!

Por António Justo
Correspondente da Alemanha
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Os investigadores, que viram a sua 
solução premiada pelo Wild Card — um 
programa de aceleração que apoia pro-
jectos de resposta aos principais desafios 
da saúde — do EIT Health [o maior 
consórcio da área da saúde], vão “agora 
unir esforços no combate” à doença de 
Alzheimer.

Citada no co-
municado, Joana 
Paiva, uma das 
f u n d a d o r a s  d a 
iLoF afirma que 
o objectivo passa 
agora por “mudar 
o paradigma” ac-
tual, recorrendo a 
métodos como a 
inteligência arti-
ficial e a fotónica 
para “acelerar o desenvolvimento de 
tratamentos novos e personalizados” 
para a doença de Alzheimer.

“A cada três segundos alguém no mun-
do desenvolve a doença de Alzheimer. 
Apesar de existirem 50 milhões de pes-
soas em todo o mundo com esta doença, 
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Breves da Saúde

Portugueses reduziram consumo de álcool 
em dois litros numa década  

 
Os portugueses reduziram em cerca de dois litros o 

consumo de álcool ‘per capita’ entre 2007 e 2017, bebendo 
em média 10,7 litros por ano, o que coloca Portugal no 11.º 
lugar dos países da OCDE com maior consumo.

Saúde/OCDE: Portugal é um dos países com maior 
prevalência de casos de demência  

 
Portugal é um dos quatro países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com 
maior prevalência de casos de demência entre a população, 
um problema que vai duplicar em 2050.

Assistente tecnológico vai ajudar idosos 
do Alentejo e da Estremadura espanhola   

 
Idosos do Alentejo e da Estremadura espanhola vão 

poder comunicar com um “assistente pessoal”, através 
de um pequeno dispositivo tecnológico, para os recordar 
sobre a medicação a tomar e consultas agendadas, devido 
a um projecto transfronteiriço.

ALMADA: Garcia de Orta faz primeira cirurgia 
a laser na AML que melhora a visão   

 
O serviço de oftalmologia do Hospital Garcia de Orta, em 

Almada, no distrito de Setúbal, realizou o primeiro ‘lasik’ 
a sul do Tejo, uma cirurgia a laser que melhora a visão.

RIO MAIOR: Programa promove actividade física 
no tratamento da diabetes   

 
As escolas superiores de Desporto e de Saúde do Instituto 

Politécnico de Santarém, o município e o centro de saúde 
de Rio Maior vão dinamizar o programa “Diabetes em 
Movimento”, levando pessoas com diabetes de tipo 2 a 
praticar exercício físico.

Saúde/OCDE: Consumo de antidepressivos 
disparou em Portugal entre 2000 e 2017   

 
Portugal é o quinto país da OCDE com maior consumo 

de antidepressivos, tendo mais do que triplicado o consumo 
no país entre 2000 e 2017.

Dentistas preparam nova missão após tratarem 
200 pacientes em São Tomé e Príncipe   

 
Um grupo de dentistas portugueses atendeu perto de 

200 cidadãos em São Tomé e Príncipe, a quem realizou 
quase três centenas de tratamentos durante uma semana, 
regressando este mês para uma segunda missão.

Câmara de Loures com projecto de novo centro 
de saúde em Unhos para servir 15 mil utentes   
 
A Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, 

estimou que as obras do novo centro de saúde de Unhos, 
que irá servir cerca de 15 mil utentes, possam ter início 
durante o próximo ano.

REGUENGOS DE MONSARAZ: Centro de saúde 
requalificado   

 
A Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo 

assumiu um encargo de 215 mil euros para a requalificação 
do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz.

Uma ‘startup’ do Instituto de 
Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência (INESC TEC) 
recebeu dois milhões de euros de um 
programa de aceleração para, através 
da inteligência artificial e da fotónica, 
combater o Alzheimer,.

Em comunicado, o INESC TEC, no 
Porto, explica que os investigadores da 
empresa de base tecnológica em fase 
de desenvolvimento ‘iLoF’ criaram um 
“sistema portátil” que serve de arquivo a 
“impressões digitais” de várias doenças 
neuro-degenerativas e permite “testes 
rápidos e pouco invasivos” em doenças 
como o Parkinson ou tumores cerebrais.

“A tecnologia desenvolvida resultou 
de um trabalho conjunto entre dois 
centros do INESC TEC, o Centro de 
Investigação em Engenharia Biomédica 
— com competências no campo do pro-
cessamento de sinal e inteligência artifi-
cial — e o Centro de Fotónica Aplicada 
— com competências nos domínios da 
óptica e fotónica no desenvolvimento 
de tecnologia de manipulação à micro 
escala”, frisa o INESC TEC.

não houve qualquer tratamento novo 
aprovado nos últimos 14 anos e foram 
mais de 400 os estudos clínicos falhados. 
Outro dado reconhecido é o facto de 
se prever que o número de doentes de 
Alzheimer triplique até 2050”, refere a 
investigadora do INESC TEC.

A iLoF, que foi fundada por Joana 
Paiva do INESC TEC, Luís Valente 
e Paula Sampaio do Instituto de 
Investigação e Inovação em Saúde (i3S) 
da Universidade do Porto, conta agora 
com dois milhões de euros e o apoio do 
EIT Health no papel de investidor.

‘Startup’ nascida no Porto recebe 2ME 
para combater a doença do Alzheimer

contro das necessidades, que 
mudam e são crescentemente 
exigentes numa sociedade 
que muda, também tem de 
dar saltos do ponto de vista 
da qualidade científica e tec-
nológica”.

“Este é um grande salto que 
só foi possível devido à doação 
do príncipe Aga Khan, porque 
implica muito — implica 
uma transição, implica uma 
formação, formação cá dentro 

e lá fora —  e é muito signifi-
cativo que esteja a ocorrer no 
SNS, portanto, em unidades 
públicas que estão dedicadas 
à saúde dos portugueses”, 
considerou.

Questionado sobre situa-
ções nas urgências do SNS, 
o Presidente da República 
remeteu essa questão para 
a ministra da Saúde, Marta 
Temido, que estava ao seu 
lado.

Nestas declarações aos jor-
nalistas, o chefe de Estado foi 
novamente interrogado sobre 
o caso do recém-nascido que 
se encontra no Hospital D. 
Estefânia, em Lisboa, encon-
trado num caixote de lixo por 
Manuel Xavier, de 44 anos, 
actualmente em situação de 
sem-abrigo.

Interrogado se irá visitar 
o bebé, Marcelo Rebelo de 
Sousa admitiu essa possibi-
lidade, adiantando: “Se for, 
combinarei com a senhora 
ministra e iremos com quem 
teve aquele gesto”.

Segundo o Presidente da 
República, este caso “chama 
a atenção para realidades 
sociais que são muito fortes”.

“É muito forte a situação 
dos sem-abrigo”, assim como 
“é muito forte a realidade de 
uma maternidade sofrida, que 
se sabe também, de alguém 
que é sem-abrigo”, referiu.

O Presidente da República 
assistiu à cerimónia oficial de 
entrega de um robô cirúrgico 
ao Hospital Curry Cabral, o 
primeiro no Serviço Nacional 
doado pelo Imamat Ismaili, 
entidade liderada pelo prín-
cipe Aga Khan, que destacou 
como “um salto em frente”.

“Fiquei muito impressio- 
nado. Sua alteza, o príncipe 
Aga Khan, ele próprio experi-
mentou e eu experimentei, e é 
de facto outro mundo, um salto 
em frente. E tem um signifi-
cado muito especial porque é 
o primeiro robô num hospital 
público em Portugal”, afirmou 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jor-
nalistas, à saída do Hospital 
Curry Cabral, em Lisboa, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
considerou que “o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), 
além de preocupado perma-
nentemente com o ir ao en-

Presidente da República destaca “salto em frente” 
com primeiro robô no SNS 

Informação sobre bactérias 
e resistência a antibióticos 
pode reduzir infecções 
hospitalares — investigadora 

A taxa de infecções hospitalares em 
Portugal pode ser reduzida se houver 
partilha de informação sobre as bactérias 
predominantes e o perfil de susceptibi-
lidade de resistência aos antibióticos, 
defendeu uma investigadora na área da 
Microbiologia.

“O que importa é, tal como queremos 
conhecer os nossos doentes, conhecermos 
também as nossas bactérias de forma a que 
os médicos prescrevam o mais adequada-
mente possível de acordo com as bactérias 
predominantes e com o perfil de resistência 
predominante a nível local”, referiu Cátia 
Caneiras, à margem do 35.º Congresso de 

Pneumologia, em Albufeira.
A representante  da Sociedade 

Portuguesa de Pneumologia, que orga-
nizou o congresso, sublinhou que esse 
conhecimento e sensibilização dirigida 
aos clínicos “é extremamente importante 
para que se consiga diminuir, realmente, 
a taxa de resistência aos antibióticos e de 
infecções hospitalares”.

Portugal é um dos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) com maior percenta-
gem de doentes em cuidados continuados 
que contraíram pelo menos uma infecção 
associada aos cuidados de saúde, segundo 
um relatório divulgado na passada semana.

No período 2016-2017, em Portugal, 
5,9% dos doentes em cuidados continua-
dos registaram pelo menos uma infecção 
associada aos cuidados de saúde, um valor 
acima da média da organização (3,8).
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Ajudar as marcas a criarem relações com as pessoas 
através de mensagens é um dos objectivos do engenheiro 
português Ricardo Bandeira, que está nos Estados Unidos 
a desenvolver o negócio da empresa que criou o ‘live 
chat’ para suporte.

O responsável da LivePerson disse à Lusa que a missão 
é dar às pessoas “uma relação pessoal com as marcas 
favoritas”, com a utilização de inteligência artificial nas 
ferramentas de mensagens e ‘chat’ (diálogo online).

Estabelecido em Orlando, Flórida, o engenheiro for-
mado no Instituto Superior Técnico está a fazer carreira 
em tecnologia nos Estados Unidos, um mercado que 
caracterizou como “muito bom” para dar o salto.

“Em termos de juntar dinheiro e ter oportunidades de 
trabalho para crescer na carreira a qualquer altura e ir para 
qualquer lado, é sem dúvida o sítio para estar”, afirmou 
Ricardo Bandeira, que saiu de Portugal em 2012.

O português chegou à LivePerson este Verão para fazer 
pré-venda, apresentar a empresa em eventos nos Estados 
Unidos, explicar a tecnologia e fazer demonstrações do 
produto.

Segundo revelou, a plataforma permite que empresas 
de telecomunicações, bancos, companhias aéreas ou reta-
lhistas de outros sectores comuniquem com os clientes de 
forma personalizada, alternando agentes humanos e robôs 
de conversação, por SMS ou outros canais imediatos.

“Acabas por ter uma relação [com a marca] e isso é 
inovador no nosso espaço”, disse o responsável, indicando 
que uma das empresas que usa o serviço envia ofertas de 
bilhetes de cinema aos clientes que aderiram.

“À medida que as gerações vão crescendo só usam 
mensagens, ninguém quer telefonar. Aqui as pessoas 
nem atendem”, explicou Bandeira. “Se se telefona às 
pessoas, elas acham que é rude. Gostam de falar quando 
têm tempo”.

Esta preferência dos utilizadores norte-americanos não 
está relacionada apenas com a adopção de tecnologia, 
mas também com as suas características sociais, o que 
o engenheiro português realça como uma das maiores 
diferenças da vida nos Estados Unidos.

“Aqui é muito individualista, cada um na sua vida e 
não há aquela socialização como em Portugal”, descreveu, 
referindo também que sente a falta de um ambiente mais 
urbano em Orlando.

“É uma parte dos Estados Unidos ainda subdesenvol-
vida, com uma mentalidade e uma cultura retardada em 
relação ao norte dos EUA ou Londres, e em certas coisas 
também a Portugal”, disse.

Com a comunidade luso-americana mais próxima a 45 
minutos de distância, a saudade da culinária portuguesa 
levou Ricardo Bandeira a aprender a fazer pastéis de nata 
e a ponderar lançar-se nesse negócio.

“Criei a marca Tugas e estava a vender num café 
da zona”, contou, explicando que teve de suspender a 
actividade porque não conseguia dar vazão à procura. A 
intenção é voltar a pegar na ideia quando puder montar 
uma estrutura mais sólida, depois de perceber que existe 
mercado numa zona onde nem sequer há portugueses.

Antes da LivePerson, o percurso internacional de 
Ricardo Bandeira passou pela Aspect Software e Voxeo.
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As associações portuguesas no estrangeiro podem 
candidatar-se desde a semana transacta a apoios financeiros 
de Portugal para o próximo ano, anunciou o gabinete da 
secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Os apoios financeiros ao associativismo na diáspora são 
concedidos pela Direcção-Geral dos Assuntos Consulares 
e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), estrutura do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

As candidaturas decorrem até 31 de Dezembro e devem 
ser apresentadas nos postos ou secções consulares das 
embaixadas portuguesas, segundo o mesmo comunicado.

Podem candidatar-se a estes apoios associações e federa-
ções das comunidades portuguesas, legalmente constituídas 
há mais de um ano, sem fins lucrativos ou partidários, e 
outras pessoas colectivas nacionais ou estrangeiras consti-
tuídas há mais de um ano, sem fins lucrativos ou partidários, 
“que proponham a realização de actividades que resultem 
em benefício das comunidades portuguesas”.

As áreas prioritárias a apoiar são a promoção da língua 
e da cultura portuguesas, juventude, inclusão social, ca-
pacitação e valorização profissional, participação cívica 
e política, combate à xenofobia e diálogo com micro e 
pequenas empresas de emigrantes que queiram investir em 
Portugal, adianta o texto.

Em 2019, foram financiados pelo Estado português 92 
projectos ao abrigo dos apoios financeiros para o associa-
tivismo da diáspora, num montante total de 585.938 euros.

Abertas candidaturas a apoios financeiros 
para associações portuguesas no estrangeiro

Engenheiro português 
desenvolve negócio 
da empresa que criou 
o ‘live chat’
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Redução de quota na imigração no Quebeque 
pode ‘estagnar’ economia – deputado

O deputado luso-canadiano Carlos Leitão avisou segunda-
feira (11) que a redução da quota de imigração do governo 
de centro-direita do Quebeque pode prejudicar economia da 
província canadiana que “tem de arranjar formas de colmatar 
a falta de mão de obra”.

“É uma economia que está há dois ou três anos a funcionar 
em pleno regime, e para se continuar dessa maneira temos 
que arranjar formas de reduzir as faltas de mão de obra”, 
afirmou o deputado provincial Carlos Leitão, de 63 anos, em 
entrevista à agência Lusa.

O economista licenciado pela Universidade de MacGill é 
natural de Peniche, está no Canadá desde 1975. Entre 2014 
a 2018 foi o ministro das Finanças do Quebeque, cumpre o 
segundo mandato pelo partido liberal (centro-esquerda), eleito 
pelo distrito eleitoral de Robert-Baldwin.

A taxa de crescimento no Quebeque é agora “uma das mais 
altas no Canadá em cerca de três por cento com uma taxa 
de desemprego que ronda os 4,6% “a mais baixa do Canadá 
juntamente com a Colúmbia Britânica”.

Segundo um estudo da Federação da Câmara de Comércio 
do Quebeque (FCQ) a província necessita de pelo menos 60 
mil imigrantes anualmente, mais 20 mil do que o Governo da 
Coalition Avenir Québec planeia aceitar este ano.

“O Quebeque acolhia cerca de 50 mil pessoas por ano 
quando o partido liberal estava no governo. O número ia au-
mentando de ano para ano. O que este governo fez, foi uma 
das primeiras medidas, foi de reduzir esse objectivo para 40 
mil por ano.

Depois veio aumentar, mas muito lentamente, sobretudo 
está a dar preferência a trabalhadores temporários e não a 
imigrantes permanentes”, lamentou Carlos Leitão.

O governo do primeiro-ministro Francois Legault planeia 
receber cerca de 52 mil imigrantes em 2022, cenário que 
pode mudar até lá.

O deputado luso-canadiano lamenta o facto da redução 
da quota de imigração uma “mudança que não é boa”, isto 
numa altura em que se regista uma “lacuna na mão de obra 
na província”.

A falta de opção para os trabalhadores estrangeiros de ad-
quirirem a residência permanente pois só ficam autorizados 

a permanecerem no país “três a quatro anos” “não facilita a 
sua integração” na sociedade canadiana.

“Essas pessoas sabem que só cá podem ficar três ou quatro 
anos, é muito difícil de se integrarem convenientemente”, 
disse.

Já “aqueles que vêm para cá já com a intenção de adqui-
rirem o estatuto de residente permanente integram-se mais 
facilmente. São as duas mudanças que são problemáticas e 
que vão em contradição com o resto da tradição canadiana 
de imigração”, explicou.

No Quebeque há pelo menos 120 mil postos de trabalho 
que necessitam de ser preenchidos, segundo a relatório da 
Federação da Câmara de Comércio do Quebeque.

“Faltam trabalhadores em todos os sectores. Não falamos 
só de trabalhadores especializados, mas em todas as áreas, 
na construção, electricistas, canalizadores, na indústria, ope-
radores de máquinas e camionistas A falta de mão de obra 
é generalizada em todos os sectores, não são só necessários 
engenheiros químicos ou civis, há uma falta de uma forma 
geral”, justificou.

Outra das medidas polémicas anunciadas pelo Governo 
da Província, uma promessa eleitoral, um teste de valores. 
Será obrigatório para todos os trabalhadores estrangeiros 
qualificados, que terão 60 dias para efectuar o teste, após a o 
processo de selecção Arrima, e de serem convidados para o 
certificado de selecção (CSQ).

Deputado luso-canadiano contra 
nova lei dos símbolos religiosos

O deputado luso-canadiano Carlos Leitão criticou a 
legislação que proíbe a utilização de símbolos religiosos 
em cargos públicos no Quebeque, considerando-a “discri-
minatória”, mas admitiu que, num Estado de direito, “as 
leis têm de se cumprir”.

“É uma lei que discrimina contra o uso de símbolos 
religiosos, não consideramos que seja útil e necessário. 
O governo decidiu por razões políticas ir avante com a 
proposta feita durante a campanha eleitoral, uma lei que 
não vai tão longe como tinham prometido”, disse Carlos 
Leitão, de 63 anos, em entrevista à agência Lusa.

A Assembleia Legislativa do Quebeque aprovou em 16 
de Junho último a Lei do Secularismo (Lei 21) que proíbe 
alguns funcionários públicos naquela província francófona 
de utilizarem símbolos religiosos, uma promessa eleitoral da 
Coalition Avenir Québec, liderada pelo primeiro-ministro 
do Quebeque Francois Legault.

Parte dos funcionários públicos da província francófona 
– professores, polícias e juízes – durante o exercício das 
suas funções, não podem utilizar símbolos religiosos como 
turbantes, hijabs, quipás ou crucifixos.

Carlos Leitão embora admita que a legislação “vai longe 
demais”, considera que as leis “têm de ser respeitadas” 
porque o país vive num “Estado de direito”.

O deputado lamenta que a comunidade internacional e 
outras províncias do Canadá “não compreendam esta lei 
que discrimina”.

“A Lei 21 proíbe o uso de símbolos religiosos pelos 
trabalhadores do Estado em posição de autoridade. Falamos 
de polícias, procuradores, juízes e professores. O resto do 
sector público não está afectado pela lei. Não atinge o sector 
público completo, só uma parte, incluindo os novos profes-
sores, excluindo os professores já a leccionar”, esclarece.

A lei passou em Junho na segunda leitura com 73 votos 
a favor, dos deputados da Coalition Avenir Québec, que 
tem maioria parlamentar, e contou ainda com o apoio do 
Parti Quebécois. Os 21 deputados do Partido Liberal e do 
Quebéc Solidaire votaram contra.

Várias sondagens indicam que “dois terços da população 
do Quebeque apoia a lei”, mas na área de Montreal “há mais 
oposição”, dada a multiculturalidade da cidade.
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Nova obra documenta 350 anos de genealogia das famílias de Vale das Furnas
Autor deslocou-se ao Canadá para apresentar os resultados de uma recolha de dados exaustiva efectuada ao longo de mais de três décadas

Por João Vicente

Composta por sete volumes – e um extra só para o índice 
– Luís Miguel Rodrigues Martins apresenta ao longo de 4500 
páginas o historial genealógico de todas as famílias que se 
instalaram e viveram em Vale das Furnas ao longo dos últimos 
três séculos e meio.

“Famílias do Vale das 
Furnas (1671 – 2017)” é fruto 
de uma recolha de dados feita 
ao longo de 34 anos e contém, 
para além dos nomes e datas 
dos antepassados e contem-
porâneos desta freguesia da 
ilha de São Miguel, Açores, 
detalhes relativos à história do 
local e suas gentes, incluindo 
referências à guerra civil, à 
transição da monarquia para 
a república, ao fenómeno 
emigratório e outros.

No domingo (10) algumas 
dezenas de pessoas origi-
nárias de Vale das Furnas 
deslocaram-se ao Centro de 

Convenções de Mississauga para ouvirem o autor apresentar 
os detalhes desta obra no Canadá, depois do lançamento nas 
Furnas e de apresentações em Ponta Delgada, em Lisboa – na 
presença do ex-presidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama – e em Fall River, nos Estados Unidos da América.

O apresentador da sessão informativa foi o pastor da igreja 
de São Sebastião, João Mendonça, ele próprio furnense e 
elemento integrante da comissão organizadora do evento, 
conjuntamente com Rui Maciel, Luís Silva, Mário Furtado, 
Rui Fravica, Norberto Paiva, António José Furtado e Luís 
Alberto Borges, que dirigiu a comissão.

Segundo Luís Miguel Rodrigues Martins, o projecto nasceu 
em consequência do falecimento em 1981 do avô, que tinha 
um grande desgosto por não conhecer o historial dos seus 
antepassados.

Essa lacuna, que afecta muitas famílias cuja história e ante-
passados se tornam incógnitas para além dos avós ou bisavós, 
marcou-o de forma indelével e o autor, que na altura tinha 
cerca de 17 ou 18 anos, começou activamente a pesquisar a 
sua árvore genealógica dois anos depois.

Como conta, alguém viria a comentar que genealogista não 

é aquele que faz a própria árvore genealógica, mas a da família 
dos outros e Luís Martins alargou o seu foco para abranger 
todas as pessoas que nasceram nas Furnas.

O trabalho só terminou em 2017, depois de quase três 
décadas e meia de pesquisas, com várias peripécias pelo ca-
minho incluindo a perda do emprego, a tentação de desistir 
do projecto e, por fim, a decisão de não só o refazer como de 
o levar até ao fim. 

A sessão de informação de domingo, durante a qual viriam 
a discursar vários intervenientes, foi inaugurada com os hinos 
do Canadá, de Portugal e do Vale das Furnas interpretados 
pela família Furtado, que integra a Banda do Senhor Santo 
Cristo, e terminou de novo com música a cargo de Paulo 
Paiva e do filho.

No decorrer do encontro o autor assinou perto de 40 livros, 
ao mesmo tempo que aproveitava para trocar algumas pala-
vras com alguns dos seus conterrâneos, a quem ia explicando 
pormenores do projecto.

Cada colecção custa 230 dólares e pode ser adquirida 
contactando Luís Alberto Borges através do telefone 647 
242-7820 ou do e-mail lborges@dunwin.ca.

Entretanto, foi revelado que no dia 16 de Novembro vai 
realizar-se o leilão de uma colecção no Centro de Convenções 
Oásis, por ocasião da festa dedicada à equipa de futebol Vale 
Formoso, que representa as Furnas.
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Rancho Académico de Viseu:
27.º aniversário celebrado com castanhas e vinho em noite de São Martinho

Por Jonathan Costa

O Rancho Académico de Viseu celebrou na noite de sábado 
(9) o seu 27.º aniversário com uma animada festa na colec-
tividade mãe, a Casa das Beiras de Toronto, onde, para além 
de um jantar convívio e da comemoração, as tradições de São 
Martinho – observadas em simultâneo – ditaram a realização 
de um magusto.

Depois da refeição, que foi composta por pratos típicos da 
gastronomia portuguesa e acompanhado por música portuguesa 
e latina a cargo da JEM Productions, foram servidas as casta-
nhas assadas que, como manda a tradição, foram acompanhadas 
por vinho para quem assim as quisesse degustar.

Animadas conversas e gargalhadas ecoavam pelo salão num 
momento que ficou marcado pelo convívio e pela confraterni-
zação, em antecipação às celebrações aniversariantes.

Para animar a noite o folclore viria a predominar, começan-
do pela actuação do grupo convidado, o Rancho Folclórico 
da Nazaré, que também recentemente celebrou mais um 

aniversário ao entrar na sexta  
década de actividade.

Trajados com os tradicio-
nais tamancos de madeira e as 
sete saias coloridas, exibidas 
por cada elemento feminino, o 
grupo dançou variados temas 
que abordavam tópicos como 

a pesca, a pobreza e o perigo 
que representa a faina do 
mar, entre outros igualmente 
relevantes à cultura e história 
da região da Nazaré.

José Mafra, que preside ao 
rancho convidado, destacou à nossa reportagem a importância 
da participação nesta festa de aniversário ao salientar que o 
Académico de Viseu constitui “um grupo de amigos que, como 
nós, luta pela celebração e preservação do folclore português” 
e fez questão de congratular o grupo “pelo excelente trabalho 

feito, pela forte presença jovem” e de formular votos de que 
possam continuar “esta amizade por muitos mais anos”.

No final da actuação, o presidente-executivo da Casa das 
Beiras, Bernardino Nascimento, ofereceu as tradicionais fitas 
comemorativas em tons de branco ao rancho convidado, com 
um agradecimento e convite para que voltem ali a actuar pois 
“terão sempre as portas abertas”, enquanto José Mafra retribuía 
com as fitas negras bordadas em dourado dos nazarenos, e 
ambos trocavam placas comemorativas.

Seria então a vez do grupo aniversariante fazer a sua 
actuação, apresentando vários temas do folclore beirão com 
energia, talento e dedicação, interpretados por elementos de 
várias idades, desde os mais pequenos aos mais velhos.

A animada exibição arrancou grande ovações do público 

e no final todos os elementos viriam a reunir-se em frente 
ao palco, juntando-se a eles também os membros do rancho 
convidado para cantarem os parabéns enquanto se procedia 
ao corte do bolo de aniversário e brindava à longevidade do 
Académico de Viseu.
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A UNESCO avisou que a classificação da morna como 
Património Imaterial da Humanidade tem apenas uma indica-
ção positiva prévia, remetendo a decisão final para o comité 
intergovernamental, que reúne entre 9 e 14 de Dezembro, 
em Bogotá.

“Não [a morna ainda não é oficialmente Património 
Imaterial da Humanidade], a decisão final pertence ao Comité 
Intergovernamental de salvaguarda do Património Imaterial 
da Humanidade, um órgão independente que se vai reunir 
em Bogotá entre 8 e 14 de Dezembro de 2019”, referiu fonte 
oficial da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A UNESCO, sediada em Paris, tutela as manifestações cul-
turais consideradas como Património Imaterial da Humanidade, 
mas cabe a um comité independente (constituído por diversos 
países) a decisão de entrada na lista onde já constam o fado 
e o cante alentejano, entre outras práticas.

O ministro da Cultura cabo-verdiano, Abraão Vicente, 
manifestou na quinta-feira à noite, na sua página pessoal de 
Facebook, a sua satisfação com o processo. 

“Caros cabo-verdianos, tenho a sorte, a honra e o privilégio 
de vos comunicar que hoje [quinta-feira] o comité técnico dos 
peritos da UNESCO aprovou o dossiê da morna a Património 
da Humanidade”, escreveu Abraão Vicente.

Na mensagem nesta rede social, o ministro adiantou que 
“a decisão será ratificada em Dezembro”, na Colômbia, 
“mas a nação já pode celebrar: a morna já é Património da 
Humanidade”. No entanto, segundo fonte da UNESCO, “o 
texto publicado é um projecto de decisão que transmite o pa-
recer favorável do órgão que avaliou todas as candidaturas”.

“O Comité avalia este parecer, debate sobre ele e toma 
uma decisão final. Essa decisão é depois aprovada ou não 
pelo Comité. Seja como for, só haverá decisão oficial quando 
esta for aprovada pelo Comité”, esclareceu a mesma fonte.

Segundo este parecer, que é público e está disponível no 
site da reunião que acontecerá em Bogotá, a morna deve ser 
inscrita na lista das expressões de relevo cultural que interes-
sam a todo o Mundo, mas recomenda também que o Governo 
de Cabo Verde preste atenção à conservação e inventariação 
deste género musical, de forma a protegê-lo e conservá-lo.

CPLP – LUSOFONIA
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A libertação do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva 
foi celebrada por várias figuras políticas da esquerda 
europeia, como o francês François Hollande e o britâ-
nico Jeremy Corbyn, que classificou a prisão do antigo 
governante de “injusta”.

“A prisão do ex-Presidente Lula foi injusta e errada. 
Fico feliz que Lula esteja agora livre e que possa retomar 
o seu trabalho como um socialista comprometido, e líder 
do Partido dos Trabalhadores. O Brasil precisa do tipo de 
mudança real com a qual Lula sempre se comprometeu. 
Lula Livre”, escreveu o líder do Partido Trabalhista do 
Reino Unido, Jeremy Corbyn, na rede social Twitter.

Do lado francês, Hollande diz acreditar que Lula usará 
a sua liberdade para servir o Brasil.

“O lugar de Lula não era na prisão. A liberdade foi-lhe 
restaurada, sei que ele a colocará a serviço do Brasil”, 
declarou o ex-chefe de Estado francês.

Também a francesa Anne Hidalgo, presidente da 
Câmara Municipal de Paris, usou o Twitter para dizer 
que aguarda a visita de Lula à sua capital.

“É bom saber que o ex-Presidente brasileiro Luiz 
Inácio Lula da Silva acaba de ser libertado. Espero por 
ele o mais rápido possível em Paris, onde ele é Cidadão 
Honorário”, disse Hidalgo, referindo-se ao prémio que a 
própria concedeu ao ex-governante, no início de Outubro.

A mensagem de Anne Hidalgo obteve uma reposta 
de Lula através da mesma rede social, que agradeceu a 
concessão da cidadania de honra, título que o histórico 
líder do Partido dos Trabalhadores (PT) considera ser de 
“tamanho imensurável”.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 74 anos, que governou o 
Brasil entre 2003 e 2010, saiu na sexta-feira em liberdade 
após o Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) ter 
decidido anular prisões em segunda instância, como era o 
caso do antigo chefe de Estado, preso desde Abril de 2018.

O ex-Presidente deixou a sede da Polícia Federal de 
Curitiba, no estado do Paraná, sul do Brasil, pelas 17:40 
locais (mais três horas em Lisboa), rodeado por uma 
multidão que envergava cartazes e faixas com as frases 
“Lula Livre”, “Lula é inocente”, tendo sido lançado fogo 
de artifício.

Quem também celebrou a saída da prisão de Lula foi 
o activista indiano e Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, 
sublinhando que a sua libertação “ajudará a unificar uma 
sociedade brasileira dividida”.

“Parabéns ao meu querido amigo e ex-Presidente Lula. 
Notícias incríveis! Eu encontrei-me com ele na prisão há 
apenas 15 dias e agora ele está livre. A verdade preva-
lece. A sua libertação ajudará a unificar uma sociedade 
brasileira dividida, a restaurar a fé na justiça. Ele pode 
emergir como um ícone para a paz”, afirmou Satyarthi.

Políticos da esquerda 
europeia celebram 
libertação de Lula da Silva

PM Faustino Imbali entrega carta de demissão 
ao Presidente da Guiné-Bissau       

 
O Primeiro-ministro Faustino Imbali, nomeado pelo 

Presidente cessante da Guiné-Bissau, mas rejeitado pela 
maioria da comunidade internacional, demitiu-se sexta-
-feira do cargo, numa carta a que a Lusa teve acesso.

Imbali disse na sua carta dirigida a José Mário Vaz ter 
tomado a decisão de se demitir para permitir ao Presidente 
guineense “ter chance de reformular a história política” 
da Guiné-Bissau e não permitir que forças estrangeiras 
“desestabilizem e zombem” da nação guineense.

O ex-Primeiro-ministro pediu a José Mário Vaz que 
lhe permitisse demitir-se do cargo “com efeito imediato”.

O jornalista e activista 
Rafael Marques foi uma 
das 70 personalidades e 
instituições condecoradas 
na passada quinta-feira pelo 
Presidente da República de 
Angola, João Lourenço, 
tendo sido distinguido pelo 
seu empenho na luta contra 
a corrupção.

Segundo o portal oficial 
da Presidência angola-
na foram atribuídas três 
classes de condecoração 
(Ordem da Independência, 
a Ordem do Mérito Civil, e 
a Medalha de Bravura e do 
Mérito Cívico e Social) no 
âmbito do aniversário da 
Independência, que o país 
celebra no próximo dia 11.

Os distinguidos “são per-
sonalidades reconhecidas 
pela pátria com percursos 
destacados enquanto nacio-
nalistas e angolanos que se 
bateram de modo valente 
contra o colonialismo, lu-
taram pela independência 
e pela construção do Estado 
angolano”.

Jornalista e activista 
Rafael Marques 
condecorado pelo 
Presidente angolano

Rafael Marques, de 48 
anos, opositor de longa 
data do regime de Luanda, 
recebeu uma medalha de 
mérito pela sua participação 
“pertinente e decisiva para 
o esforço de construção de 
Angola”.

Além do activista foram 
distinguidas personalida-

des como os empresários 
Carlos Cunha e Rui Santos, 
o músico Eduardo Paim, o 
jornalista Sousa Jamba, a 
bióloga Adjany Costa, e a 
campeã africana de xadrez 
Luzia Pires.

O jornalista e activista foi 
condenado várias vezes por 
ter denunciado escândalos 
do antigo Presidente José 
Eduardo dos Santos, que 
deixou o poder em 2017, 
após 38 anos no cargo.

O seu sucessor, João 
Lourenço, prometeu li-
bertar o país da corrupção 
generalizada atribuída ao 
regime do anterior chefe de 
Estado e aos seus familiares 
e amigos.

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) vai ser 
implementado em São Tomé e Príncipe em Março de 2020, 
estando o Governo a “acautelar” o seu “impacto menos 
desejado”, anunciou o ministro do Planeamento, Finanças 
e Economia Azul. “A taxa do IVA é a taxa possível tendo 
em conta os compromissos com o FMI [Fundo Monetário 
Internacional], sendo que a aprovação do respectivo código 
constituía uma das acções prioritárias para que o país pudesse 
beneficiar do programa com o FMI”, disse Osvaldo Vaz.

Atendendo ao impacto deste imposto na vida da popula-
ção, será aplicada uma isenção em 50% em todos os produtos 
que constituem a cesta básica, anunciou o ministro numa 
conferência sobre o IVA, o primeiro acto público sobre a 
aplicação deste imposto, considerado pelas autoridades 
como um “marco histórico” no sistema fiscal são-tomense.

Depois da aprovação do Código do IVA pelo parlamento 
em Outubro e promulgado pelo Presidente da República, 
Evaristo Carvalho, o executivo pretende implementar este 
imposto no primeiro trimestre de 2020. Mas antes considera 
necessária “uma ampla campanha de sensibilização e de 
informação da população”. 

“O sucesso desta implementação assenta no engajamento 
de todos, num ambicioso e coordenado processo de comu-
nicação: levar a conhecimento de todo o são-tomense o que 
é o IVA, que imposto vem substituir, porque é necessário 
dizer com clareza que não se trata de mais um imposto”, 
defendeu o director dos Impostos, Engrácio Graça.

Governo de São Tomé e Príncipe 
anuncia entrada em vigor 
do IVA em Março de 2020

UNESCO avisa que não há 
decisão final sobre morna 
como Património Imaterial 
da Humanidade

O líder da Fretilin na opo-
sição em Timor-Leste, Mari 
Alkatiri, manifestou preocu-
pação pela situação “muito 
grave” do país, criticando 
também o excessivo valor e 
as políticas da proposta do 
Orçamento Geral do Estado 
(OGE) para 2020.

O ex-Primeiro-ministro 
questionou o facto do OGE, 
actualmente em trâmite par-
lamentar, ter começado “com 
um tecto de 1,1 mil milhões 
de dólares e ter chegado quase 
ao dobro”, sendo financiado 
pelo “património líquido” do 
Fundo Petrolífero em investi-
mentos “sem retorno”.

Recordando que desde 
2007 o Estado gastou mais 

Líder da oposição timorense 
preocupado com situação 
do país e com o Orçamento

de 12 mil milhões de dóla-
res (10,8 milhões de euros), 
Alkatiri questionou a “estru-
tura do próprio orçamento” 
que parece “interessado em 
despesas fáceis, com bens 
e serviços e transferências 
públicas”.

Pedindo melhor investi-
mento para o desenvolvi-
mento, em sectores como 
educação, saúde, agricultura 
e turismo, Alkatiri disse que 
as receitas não-petrolíferas do 
país rondam apenas os 200 
milhões de dólares.

“Temos que encontrar solu-
ção para travar o movimento 
de despesas sem retorno. Se 
não temos capacidade para 
travar, temos um problema.”
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“Com Ronaldo a Juventus alcançou uma dimensão 
global diferente” — clube 

 
Cristiano Ronaldo cumpriu no domingo o seu milésimo 

jogo como profissional de futebol, um marco que não pas-
sou em branco à Juventus, que também teve motivos para 
festejar e que salientou à Lusa a importância do momento.

‘Leão’ Coates entre os 22 eleitos do Uruguai para 
jogos com Hungria e Argentina 

 
O central do Sporting Coates está entre os 22 convo-

cados do seleccionador uruguaio Óscar Tabarez para os 
‘particulares’ com Hungria e Argentina, numa lista cuja 
novidade são os regressos dos futebolistas Diego Godín, 
Luís Suárez e Edinson Cavani.

Jordan Santos conquista prémio de melhor 
jogador de futebol de praia 

 
O internacional português Jordan Santos conquistou no 

sábado o prémio de melhor jogador do mundo de futebol 
de praia, na Gala Beach Soccer Stars 2019, que decorreu 
no Dubai.

Andreia Faria e Inês Maia esperam oportunidade 
na selecção feminina de futebol 

 
Portugal prosseguiu em Guimarães a preparação “sem 

limitações” para o jogo hoje [terça-feira] com a Finlândia, 
de qualificação para o Europeu de futebol feminino, com 
as ‘estreantes’ Andreia Faria e Inês Maia na expectativa 
de uma oportunidade.

Etson Barros triunfa nos sub-20 do Crosse 
de Atapuerca 

 
O benfiquista Etson Barros foi o vencedor da prova 

para sub-20 do corta-mato internacional de Atapuerca, em 
Burgos (Espanha), prova que inaugurou o circuito mundial 
da modalidade.

Carolina Duarte sétima nos 100 metros 
nos Mundiais Paralímpicos 

 
Carolina Duarte, vice-campeã mundial paralímpica nos 

400 metros para o escalão T13, foi sétima na final dos 100 
metros no domingo na competição que decorre no Dubai.

António Félix da Costa vence terceira prova 
do Mundial de Resistência 

 
O piloto português António Félix da Costa (Oreca) ven-

ceu a categoria LMP2 da terceira prova do Campeonato 
do Mundo de Resistência de automobilismo, disputada em 
Xangai, na China, na qual Filipe Albuquerque foi terceiro.

Nacional de judo atribuiu títulos de campeões 
nas categorias mais leves 

 
Os judocas Raquel Brito (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), 

Mafalda Ezequiel (-57 kg), Francisco Mendes (-60 kg) e 
David Reis (-66 kg) sagraram-se campeões nacionais nas 
respectivas categorias.

Sporting conquista Taça Ibérica de râguebi 
feminino 

 
O Sporting conquistou domingo, dia 10, a segunda Taça 

Ibérica de râguebi feminino do seu historial, ao vencer no 
terreno do CRAT, na Corunha (Espanha), por 16-12.

Sporting vence Eurofarm Rabotnik e mantém 
acesa a luta na ‘Champions’ de andebol 

 
O Sporting derrotou no sábado a equipa macedónia 

Eurofarm Rabotnik, por 36-26, na sétima jornada do grupo 
C da Liga dos Campeões em andebol, e mantém acesa a 
discussão do apuramento, com três jogos por disputar.
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CAMP. DE PORTUGAL (Fase Manutenção, 10.ª jornada) - Resultados e classificações

SÉRIE DSÉRIE A SÉRIE B SÉRIE C
AD Oliveirense – Des Chaves (satélite), 2-2
União da Madeira – Berço,           1-3
Montalegre – Marítimo B,          3-3
Merelinense – Pedras Salgadas,    3-0
São Martinho – Sporting de Braga B,    2-4
Câmara de Lobos – Fafe,         0-2
Bragança – Vizela,              1-2
Mirandela – Maria Fonte,           0-1
Cerveira – Vitória de Guimarães B,  1-0

 Classificação:  
      P
1 VIZELA                                          27
2 MERELINENSE                     23
3 SPORT BRAGA B                     22
4 FAFE                                          20
5 MARIA FONTE                     19
6 MONTALEGRE                     17
7 VIT GUIMARÃES B                     17
8 MARÍTIMO B                     14
9 SÃO MARTINHO                     13
10 MIRANDELA                     13
11 BERÇO                                          12
12 BRAGANÇA                       9
13 UNIÃO DA MADEIRA  8
14 PEDRAS SALGADAS  8
15 CERVEIRA                       8
16 AD OLIVEIRENSE                       7
17 CÂMARA LOBOS                       5
18 DESPORTIVO CHAVES (sat)  4

 Programa da 11.ª Jornada (17 Nov):

Fafe – Cerveira
Desportiv Chaves (satélite) – Bragança
Vizela – São Martinho
Maria Fonte – Câmara de Lobos
Berço – AD Oliveirense
Vitória Guimarães B – União Madeira
Pedras Salgadas – Montalegre
Marítimo B – Merelinense
Sporting de Braga B – Mirandela

Fabr i l  –  Loures ,       0 -1
Amora – Pinhalnovense,    0-1
Lusitano de Évora – Oriental,    1-1
Sacavenense – Armacenenses,   0-2
Esperan Lagos – Mineiro Aljustrelense, 0-0
Sintra Football – Sintrense,       0-1
1.º Dezembro – Olhanense,     1-2
Olímpico Montijo – Louletano,  1-4
Alverca – Real,              0-2

 Classificação:  
      P
1 OLHANENSE        25
2 REAL          2 1
3 ALVERCA       20
4 LOULETANO      2 0
5 PINHALNOVENSE       19
6 LOURES      1 7
7 1º DEZEMBRO      1 5
8 SINTRENSE      1 3
9 ARMACENENSES        13
10 AMORA         13
11 ORIENTAL           13
12 SINTRA FOOTBALL 11
13 SACAVENENSE              10
14 OLÍMPICO MONTIJO  9
15 LUSITANO ÉVORA  8
16 ALJUSTRELENSE  7
17 ESPERANÇA LAGOS  7
18 FABRIL  4

 Programa da 11.ª Jornada (17 Nov):

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

Coimbrões – Canelas 2010,        1-0
Sporting de Espinho – Amarante,     0-0
Lusit Vildemoinhos – Lusitân Lourosa, 0-2
Castro Daire – Arouca,         2-0
Sanjoanense – Pedras Rubras,      2-1
Ginásio Figueirense – Felgueiras,  1-3
Valadares Gaia – Trofense,     1-4
Leça – Gondomar,               2-1
Vila Real – Paredes,      1-2

 Classificação:  
      P
1 LUSITÂNIA LOUROSA 23
2 SANJOANENSE            22
3 AROUCA          22
4 LEÇA               20
5 SPORTING ESPINHO 19
6 LUSIT. VILDEMOINHOS 16
7 FELGUEIRAS             16
8 COIMBRÕES          16
9 PAREDES          15
10 CANELAS 2010             13
11 VALADARES GAIA 13
12 CASTRO DAIRE              11
13 PEDRAS RUBRAS  9
14 AMARANTE  9
15 GONDOMAR  8
16 TROFENSE  8
17 GINÁSIO FIGUEIRENSE  7
18 VILA REAL   4

Programa da 11.ª Jornada (17 Nov):

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

Águeda – Marinhense,     1-3
União Santarém – Ideal,       1-0
União de Leiria – Sertanense, 1-1
Caldas – Oleiros,        0-0
Beira-Mar – Anadia,      2-1
Fontinhas – Torreense,     1-0
Praiense – Condeixa,         2-0
Fátima – Oliveira Hospital,      2-0

 Classificação:  
      P
1 PRAIENSE         21
2 BEIRA-MAR        19
3 SERTANENSE       16
4 CALDAS        16
5 ÁGUEDA          16
6 FÁTIMA             16
7 TORREENSE          15
8 UNIÃO LEIRIA          13
9 MARINHENSE          13
10 OLEIROS              12
11 BENFICA CASTELO BRANCO   11
12 ANADIA                 11
13 UNIÃO SANTARÉM 11
14 OLIVEIRA HOSPITAL 10
15 IDEAL  8
16 FONTINHAS  8
17 VITÓRIA SERNACHE  7
18 CONDEIXA  6

Programa da 11.ª Jornada (17 Nov):

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

- Sábado, 9 Nov:
Mafra – FC Porto B,         3-1
Académica – Farense,       1-2
Leixões – Oliveirense,        3-2
Feirense – Varzim,      1-2 
Domingo, 10 Nov:
Penafiel – Benfica B,            1-1
Nacional – Sporting de Covilhã, 1-0
Académico de Viseu – Vilafranquense, 0-2
Cova da Piedade – Estoril Praia, 0-2
Desportivo de Chaves – Casa Pia, 2-0

Programa 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 Nov:
Sporting de Covilhã – Feirense, 17:00
- Sábado, 30 Nov:
Farense – Desportivo Chaves, 11:00
Vilafranquense – Académica, 15:00
Estoril Praia – Leixões, 17:15
Varzim – Penafiel, 17:15
- Domingo, 1 Dez:
Casa Pia – Nacional, 11:15
Benfica B – Mafra, 15:00
FC Porto B – Cova da Piedade, 15:00
Oliveirense – Académico Viseu, 17:15

Classificação:
     P
1 FARENSE          24
2 NACIONAL         22
3 ESTORIL PRAIA        21
4 LEIXÕES        20
5 SPORTING COVILHÃ 19
6 DESPORTIVO CHAVES 18
7 VARZIM             16
8 MAFRA                   14
9 PENAFIEL            12
10 ACADÉMICO VISEU 12
11 BENFICA B              11
12 FEIRENSE           10
13 VILAFRANQUENSE 10
14 FC PORTO B          10
15 ACADÉMICA    9
16 OLIVEIRENSE  8
17 CASA PIA  7
18 COVA PIEDADE  6

II LIGA
10.ª JORNADA

Resultados e classificação

I LIGA
11.ª JORNADA

- Sexta-feira, 8 Nov:
Desportivo das Aves – Gil Vicente,  1-2
- Sábado, 9 Nov:
Rio Ave – Vitória de Setúbal,    1-0
Santa Clara – Benfica,         1-2
Famalicão – Moreirense,        3-3    
- Domingo, 10 Nov:
Paços de Ferreira – Tondela,    1-0
Marítimo – Portimonense,      1-1
Sporting – Belenenses SAD,    2-0
Vitória  Guimarães – Sporting Braga, 0-2
Boavista – FC Porto,          0-1     
 

  Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 Nov:
Santa Clara – Boavista, 19:30 locais 
(20:30, horas de Lisboa)          
- Sábado, 30 Nov:
Moreirense – Desportivo Aves, 15:30
Benfica – Marítimo, 18:00
Portimonense – Famalicão, 20:30   
- Domingo, 1 Dez:
Tondela – Belenenses, 15:00
Vitória Setúbal – Vit Guimarães, 17:30
Gil Vicente – Sporting, 20:00
- Segunda-feira, 2 Dez:
Sporting de Braga – Rio Ave, 18:45
FC Porto – Paços de Ferreira, 20:45

Classificação:
     P
1 BENFICA  30
2 FC PORTO  28
3 FAMALICÃO  24
4 SPORTING  20
5 VIT GUIMARÃES  16
6 RIO AVE  15
7 BOAVISTA  15
8 TONDELA  15
9 SPORTING BRAGA  15
10 GIL VICENTE  13
11 SANTA CLARA  13
12 VITÓR SETÚBAL  12
13 MOREIRENSE  11
14 MARÍTIMO  11
15 BELENENSES  11
16 PORTIMONENSE  8
17 PAÇOS FERREIRA   8
18 DESPORTIVO AVES   3

Resultados e classificação

Éder (Lokomotiv Moscovo, 
Rus) e Gonçalo Paciência 
(Eintracht Frankfurt, Ale).

Segunda classificada do 
grupo, atrás da Ucrânia — que 
já garantiu o primeiro lugar 
—, a equipa campeã europeia 
até pode qualificar-se para a 
fase final já na próxima quin-
ta-feira, caso se imponha à 
lanterna-vermelha e a Sérvia, 
terceira colocada, com menos 
um ponto, não vencer na re-
cepção ao Luxemburgo.

A equipa das ‘quinas’ 
concentrou-se na segunda-
-feira, até às 22:00, num hotel 
na zona de Cascais, e inicia 
os treinos hoje [terça-feira], 
na Cidade do Futebol, em 
Oeiras. 

Lista dos 25 convocados:
- Guarda-redes: Beto 

(Goztepe, Tur), José Sá 
(Olympiacos, Gre) e Rui 
Patrício (Wolverhampton, 
Ing).

- Defesas:  Domingos 
Duarte (Granada, Esp), 
Ricardo Pereira (Leicester, 
Ing), José Fonte (Lille, Fra), 
João Cancelo (Manchester 
City, Ing), Rúben Dias 
(Benfica), Ruben Semedo 
(Olympiacos, Gre), Mário 
Rui (Nápoles, Ita) e Raphael 
G u e r r e i r o  ( B o r u s s i a 
Dortmund, Ale).

- Médios: Danilo Pereira 
(FC Porto), Rúben Neves 
(Wolverhampton,  Ing) , 
Bruno Fernandes (Sporting), 
João Mário (Lokomotiv 
Moscovo ,  Rus ) ,  João 
Moutinho (Wolverhampton, 
Ing) e Pizzi (Benfica).

- Avançados: Bernardo 
Silva (Manchester City, Ing), 
Bruma (PSV Eindhoven, 
Hol), Podence (Olympiacos, 
Gre), André Silva (Eintracht 

Frankfurt, Ale), Cristiano 
Ronaldo (Juventus, Ita), Diogo 
Jota (Wolverhampton, Ing), 

João Cancelo e Domingos 
Duarte foram no domingo 
convocados para os jogos 
da selecção portuguesa com 
Lituânia e Luxemburgo, de 
qualificação para o Euro2020, 
para os lugares dos lesionados 
Pepe e Nelson Semedo.

A Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) anunciou a 
alteração nos ‘eleitos’ do se-
leccionador Fernando Santos 
em comunicado, no seu sítio 
oficial na Internet, salien-
tando que Pepe e Nélson 
Semedo foram dados como 
indisponíveis para a recepção 
à Lituânia, na quinta-feira, 
no Estádio Algarve, e para 
a visita ao Luxemburgo, no 
domingo.

O defesa central  do 
Granada Domingos Duarte 
foi chamado pela primeira vez 
à equipa das ‘quinas’, substi-
tuindo Pepe, que no domingo 
esteve ausente na vitória do 
FC Porto ao Boavista, por 1-0, 
em jogo da I Liga portuguesa 
de futebol.

Já João Cancelo,  do 
Manchester City, regressa à 
selecção lusa, na sequência 
da lesão contraída por Nelson 
Semedo na vitória caseira do 
FC Barcelona frente ao Celta 
de Vigo, por 4-1, após a qual 
os catalães apontaram cinco 
semanas como tempo de re-
cuperação para o lateral luso.

Portugal está obrigado a 
vencer os dois jogos para 
assegurar o segundo lugar 
do Grupo B e o apuramento 
directo para o Euro2020, 
independentemente dos re-
sultados obtidos pela Sérvia 
nos dois últimos jogos de 
apuramento.

Defesas João Cancelo e Domingos Duarte 
substituem Pepe e Nélson Semedo

Euro2020: 
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O FC Porto entrou forte, 
beneficiou de um livre no cor-
redor direito aos nove minutos 
e surpreendeu o Boavista com 
uma jogada estudada. Em vez 
de um cruzamento, o lateral 
portista desferiu daí um re-
mate forte e muito colocado 
e deste modo fez um grande 
golo.

Pouco depois, Manafá in-
terceptou um passe de Mateus, 
cruzou atrasado e Fábio Silva 
falhou o desvio e, muito pos-
sivelmente, o 2-0. Este lance, 
aos 12 minutos, e o golo ma-
drugador mostraram que o FC 
Porto pretendeu e conseguiu 
impor muito rapidamente a 
sua vontade e fazer valer o 
seu favoritismo.

O Boavista criou algum 
perigo pela primeira vez junto 
à baliza adversária apenas 
entre os 25 e os 28 minutos, 
pois até aí e até ao intervalo os 
‘dragões’ foram mais fortes e 
estiveram sempre mais perto 
de ampliar a sua vantagem do 
que o Boavista de conseguir 
empatar.

A perder, a reacção ‘axa-
drezada’ acabou por ficar 
algo hipotecada pela estraté-
gia prudente adoptada neste 
jogo, espelhada numa linha 
defensiva de cinco unidades e 

na incapacidade que a equipa 
manifestou nas saídas para o 
ataque devido à pressão alta 
que o FC Porto exerceu sempre 
que não tinha bola.

A presença de Marega no 
lado direito também dimi-
nuiu as opções ofensivas do 
Boavista, uma vez que o lateral 
esquerdo Marlon permaneceu 
mais vezes atrás do que ha-
bitualmente e Mateus ficou, 
muito só nesse corredor.

Depois da derrota sofrida 
na quinta-feira ante o Rangers 
(2-0), em Glasgow, para a Liga 
Europa, o conjunto portista 
mostrou-se a um nível sufi-
ciente para um Boavista con-
tido e, sobretudo, sem ideias.

A segunda parte não teve 
metade do interesse da pri-

meira. O FC Porto continuou 
a ser superior e o Boavista a 
revelar grandes dificuldades 
para sair do seu meio-campo 
e acercar-se da baliza portista

O Boavista quase não deu 
trabalho a Diogo Costa e só 
em lances de bola parada 
conseguiu chegar à área do FC 
Porto, podendo dizer-se que 
o guarda-redes portista teve 
uma noite mais tranquila do 
que talvez esperasse.

Sem forçar muito e seguro 
a meio-campo, onde Loum 
cumpriu muito bem, o FC 
Porto quase marcou aos 71 
minutos, por intermédio do 
senegalês, aos 89, e pelo 
cabo-verdiano Zé Luís, que 
atirou ao poste da baliza 
‘axadrezada’.

Um ‘tiro’ de Alex Telles 
permitiu ao FC Porto vencer 
o Boavista por 1-0, no Estádio 
do Bessa, em jogo da 11.ª 
jornada da I Liga portuguesa 
de futebol que os ‘dragões’ do-
minaram quase por completo.

Os portistas continuam, 
assim, no segundo posto, a 
dois do líder, o Benfica, ao 
passo que o Boavista continua 
com 15 pontos, mas caiu da 
sexta para a sétima posição e 
averbou a sua segunda derrota.

As duas equipas apresenta-
ram-se com várias alterações 
nos onzes iniciais, sendo que o 
FC Porto foi para este jogo sem 
Marchesín, Uribe e Luis Diaz, 
alegadamente ‘riscados’ por 
Sérgio Conceição por razões 
disciplinares, e também sem 
o lesionado Pepe.

Em contrapartida, o guarda-
-redes Diogo Costa, o médio 
Mamadou Loum e o jovem 
avançado Fábio Silva foram 
titulares na equipa portista, ao 
passo que Aboubakar, Zé Luís 
e Soares ficaram no banco.

O Boavista avançou com 
seis alterações face à jornada 
anterior, destacando-se o re-
gresso de Bracali à baliza, em 
vez de Helton Leite, e a estreia 
do defesa central peruano 
Gustavo Dulanto.

FC Porto superior vence Boavista no Bessa 
com “tiro” de Alex Telles

O Benfica venceu o Santa Clara, por 2-1, em jogo da 
11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado 
em Ponta Delgada, num jogo em que os lisboetas esti-
veram a perder.

O Santa Clara adiantou-se no marcador aos 17 minutos, 
por Carlos Júnior, enquanto o líder do campeonato apenas 
chegaria ao empate na segunda parte, através de Vinicius, 
aos 54, tendo Pizzi, aos 78, consumado a reviravolta e 
se destacado na liderança dos melhores marcadores com 
oito golos, mais dois do que Anderson, do Famalicão, e 
Zé Luís, do FC Porto.

Com este resultado, o Benfica mantém-se na liderança 
do campeonato com 30 pontos, enquanto o Santa Clara 
soma os mesmos 13 pontos com que partiu para esta 
jornada.

As cerca de 10 mil pessoas que encheram o estádio de 
São Miguel viram a primeira oportunidade de perigo a 
pertencer à equipa da casa. Aos quatro minutos, Osama 
Rashid, que na jornada anterior marcou praticamente da 
mesma zona frente ao Vitória de Setúbal (1-1), atirou 
colocado num livre, valendo Odysseas, que, com um 
grande ‘voo’, negou o primeiro no encontro.

Foi através de uma transição rápida que os açorianos 
chegaram ao golo. Minuto 17, Rafael Ramos trabalhou na 
ala direita, cruzou para o segundo poste e Carlos Júnior, 
em luta com André Almeida, foi mais forte e cabeceou 
para o fundo das redes de Odysseas.

O Santa Clara ficou mais confortável no jogo, perante 
um Benfica desinspirado, que pouco ameaçou as redes 
contrárias. Os açorianos mantiveram-se compactos na 
organização defensiva, não cedendo espaços para o 
campeão nacional explorar.

Nas raras vezes que o Benfica conseguiu superar a 
barreira formada pelo Santa Clara, sobretudo através de 
lances rápidos liderados por Cervi e Grimaldo, os lances 
não tinha seguimento e acabavam por não levar perigo 
para a baliza de Marco.

O Santa Clara, por seu turno, não perdia a concentra-
ção, com os jogadores a demonstrar grande solidariedade 
entre si. Os açorianos estiveram perto do segundo golo, 
aos 30 minutos, mas Zé Manuel, após lance na direita, 
não conseguiu acertar com as redes contrárias.

Para a segunda parte, Lage substituiu Florentino por 
Vinicius, na tentativa de levar a equipa para o ataque, 
mas foi o Santa Clara que começou melhor, dispondo de 
dois lances em que estiveram perto do golo. Primeiro, Zé 
Manuel, aos 48 minutos, dentro da área atirou à malha 
lateral. Depois, aos 50, Rashid, aproveitando uma falha 
de Jardel, rematou forte, colocando Odysseas à prova.

O Benfica iria ter o primeiro lance de perigo no jogo 
aos 52 minutos, num lance em que Rúben Dias ‘dispara’ 
dentro da área.

O lance ‘acordou’ o Benfica, que iria chegar ao golo 
aos 54 minutos. Lance de Pizzi no corredor direito, 
cruzamento largo para o recém-entrado Vinicius, que, 
sozinho, encostou para o fundo das redes do adversário.

A partir daí, o Benfica assumiu a ‘despesa’ do jogo, 
controlando a bola, mas sempre demonstrando dificuldades 
em criar oportunidades perigosas junto à baliza do Santa 
Clara. Com o jogo a dar mostras de que caminhava para o 
empate, o Benfica marcou o segundo, num lance em que 
beneficiou de um passe errado de um jogador do Santa 
Clara. A bola sobrou para Seferovic, que a endossou para 
Pizzi fazer o 2-1.

No último ‘sopro’ do jogo, Ukra teve nos pés uma 
oportunidade flagrante para fazer o empate, mas o jogador 
dos açorianos atirou ao lado.

Benfica opera 
reviravolta nos 
Açores e consolida 
primeiro lugar

(1-0), na última jornada, por lesão, 
apostou em André Moreira, Nilton, que 
se estreou, Show e Benny, com Marco 
Matias a ser também relegado para o 
banco, por opção.

Numa primeira parte com poucas oca-
siões, foi o Belenenses SAD a primeira 
equipa a ameaçar a baliza contrária, com 
remates de Robinho, aos dois minutos, 
e de Licá, aos cinco, a testar a atenção 
de Renan.

Os visitantes, a jogarem na expecta-
tiva e no erro do 
adversário, con-
seguiram impor o 
seu jogo, enquanto 
o Sporting apresen-
tava alguma lenti-
dão de processos 
na saída de bola e 
nas transições, o 
que provocou desa-
grado aos adeptos 
‘leoninos’, que se 
manifestavam nas 
bancadas.

À passagem da meia-hora de jogo, 
Silas promoveu a primeira alteração tácti-
ca, com a saída do central Luís Neto para 
a entrada do extremo Rafael Camacho.

Se o sistema táctico com três centrais 
resultou na perfeição no jogo com o 
Rosenborg, não estava a apresentar frutos 
com o Belenenses SAD, antiga equipa de 
Silas, que se desfez do sistema predilecto 
para colocar mais profundidade ao jogo 
do Sporting.

Os ‘leões’ assumiram a partida e 
Eduardo, em resposta a um canto de 
Bruno Fernandes, cabeceou para defesa 
muito apertada de André Moreira, aos 
35 minutos.

Um ‘bis’ de Vietto, na segunda parte, 
ofereceu a vitória ao Sporting na recep-
ção ao Belenenses SAD, por 2-0, em 
jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, 
após exibição pobre no primeiro tempo.

O avançado argentino, com golos aos 
74 e 81 minutos, construiu o triunfo dos 
‘leões’, que manifestaram dificuldades 
nos primeiros 45 minutos para contrariar 
a estratégia montada pelo Belenenses 
SAD, que acusou, e muito, o primeiro 
golo sofrido.

O Sporting cimentou o quarto lugar 
na tabela classificativa, somando ago-
ra 20 pontos, e beneficiou do empate 
do Famalicão, que conta 24, para se 
aproximar do pódio. Por outro lado, o 
Belenenses SAD desceu para o 15.º lu-
gar, com 11 pontos, três acima da zona 
de despromoção.

Rodrigo Fernandes, de 18 anos, foi 
a grande novidade no ‘onze’ escolhido 
por Silas, que prescindiu de Doumbia, 
em relação ao encontro com o Rosenborg 
(2-0), para a Liga Europa.

Pedro Ribeiro, que perdeu Koffi, 
Gonçalo Silva e Francisco Varela, ti-
tulares na vitória ao Paços de Ferreira 

Aos 41, o capitão Bruno Fernandes, 
sempre muito perigoso nas bolas paradas, 
atirou a escassos centímetros do poste 
direito da baliza ‘azul’ e a bola ainda 
tocou nas redes, dando a sensação de golo, 
mas o nulo manteve-se até ao descanso.

A estreia a titular de Rodrigo Fernandes 
durou até ao intervalo, pois Silas optou 
por meter o habitual titular Doumbia na 
segunda parte, na qual o Sporting entrou 
de ‘cara lavada’, tendo em Rosier o pri-
meiro a ameaçar a baliza, aos 48, mas o 
remate saiu torto e muito por cima.

Na sequência de um canto, aos 53, 
Vietto, que apareceu à entrada da área, 
atirou forte e de primeira, mas o remate 
saiu ao lado. Dois minutos depois, uma 
distracção dos ‘leões’ originou um 
contra-ataque perigoso do Belenenses 
SAD, mas Varela rematou para defesa 
segura de Renan.

Silas esgotou as substituições aos 66 
minutos, colocando Luiz Phellype como 
principal referência atacante, em detri-
mento do médio Eduardo, que obrigou 
Bruno Fernandes a recuar no terreno.

A ideia do técnico ‘leonino’ voltou a 
surtir efeito, desta vez com golos, com o 
primeiro a surgir aos 74 minutos, numa 
grande execução de Vietto, que aprovei-
tou um ressalto em Tomás Ribeiro, após 
primeiro remate de Luiz Phellype, para 
apanhar a bola no ar e atirar, de primeira.

Já após Rafael Camacho ter remata-
do por cima numa excelente ocasião, o 
argentino chegou ao ‘bis’ com extrema 
facilidade, aos 81, estando no sítio certo, 
no momento certo, ao aproveitar um mau 
alívio de André Moreira, que tentou ‘so-
car’ uma bola vinda de um cruzamento de 
Bolasie, que estava adiantado em relação 
ao último defesa.

‘Bis’ de Vietto dá vitória ao Sporting 
na recepção ao Belenenses SAD
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TEMPOS LIVRES

Crème brûlée com Moscatel

IngredIenteS:

6 figos secos•	
4 alperces secos•	
30 g sultanas douradas•	
100 ml moscatel roxo de Setúbal Pingo Doce•	
500 ml natas•	
1 vagem de baunilha•	
5 gemas M•	
100 g açúcar•	
4 c. sopa açúcar mascavado•	

PEIXES

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril
O ambiente em casa e as relações domésticas 
podem deixá-lo bastante irritado. Uma razão 
significativa para essa irritação pode ser a falta 
de cooperação de alguns familiares. Coloque um 
pouco de energia em sua vida romântica e faça 
um esforço para ser feliz em seu relacionamento. 

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio
Embora esteja a tentar manter a harmonia no 
seu lar, poderá haver algum desconforto em sua 
vida familiar. Fique feliz e abençoado enquanto 
os astros preveem uma semana financeiramente 
saudável para você. Mas deve gerenciar confor-
tavelmente as despesas rotineiras.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho
Sua vida familiar e as relações com seus entes 
queridos podem ser satisfatórias para você. No 
entanto, mudanças de humor podem ocorrer de-
vido a amor e problemas baseados em relaciona-
mentos. Precisa ter muito cuidado ao lidar com 
questões associadas ao seu bem-estar. 

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho
É provável que a semana seja moderada para 
os nativos de Caranguejo. Você pode ter várias 
oportunidades de ganhar dinheiro. No entanto, 
deve agir com cuidado quando estiver envolvido 
em uma discussão acalorada com pessoas próxi-
mas. Alivie a tensão com exercício físico.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto
Os astros parecem estar a brilhar sobre você em 
termos de sua vida amorosa. No entanto, pode 
enfrentar algumas situações complicadas no tra-
balho. O trabalho pode se ressentir com o cansa-
ço físico. Não entregue trabalhos que não sejam 
devidamente revistos.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro
No geral, esta semana será moderada. Mesmo em 
termos financeiros, você não terá problemas du-
rante esta fase. Os astros fornecem muitos con-
selhos financeiros, além de alertas, e solicitam 
várias perspectivas de economia. Existe a possi-
bilidade de se machucar inesperadamente.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro
Mal-entendidos podem dificultar sua vida amoro-
sa. Alguns confrontos podem ocorrer na sua vida 
de casado, mas o relacionamento geral deve ser 
satisfatório durante esta fase. Observe que, nas 
circunstâncias actuais, é importante tentar evitar 
discordâncias com seu parceiro.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro
É provável que problemas de saúde sazonais difi-
cultem a sua paz de espírito durante esta fase. Em 
caso de qualquer anormalidade nas condições de 
saúde, recomenda-se cautela. Manter a boa saú-
de deve ser o foco principal dos nativos do signo 
Escorpião.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Esta semana provavelmente será um pouco com-
plicada. Pode haver problemas conjugais que 
podem resultar na perda de sua paz de espíri-
to. Tente preservar o mais possível a harmonia. 
Mime-se com uma boa massagem, uma tarde no 
spa ou uma longa caminhada no campo.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
A sua saúde pode ser motivo de preocupação. No 
entanto, se você tomar o devido cuidado no devi-
do tempo, não precisará de se preocupar muito. 
As previsões opinam a seu favor nesta semana, 
quando se trata de assuntos relacionados à sua 
estabilidade financeira. 

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Para os nativos de Aquário, a semana prova-
velmente será uma mistura. Muitas vezes, você 
pode-se encontrar em situações difíceis, pessoal 
e profissionalmente. No entanto, nenhuma dessas 
questões levará a danos significativos. Problemas 
menores de saúde poderão ocorrer.

HORÓSCOPO

19 de Fevereiro a 20 de Março
Pode não se sentir tão confiante em relação aos 
seus esforços. No entanto, seria sensato se der al-
gum crédito. Melhores oportunidades de trabalho 
podem esperar por você num local diferente. Não 
corra riscos indevidos para avançar com suas 
perspectivas financeiras.

PenSamentO da Semana

“Os ingratos pensam minorar ou justificar a 
sua ingratidão, memorando com frequência 
os vícios e defeitos dos seus benfeitores.”

- Marquês de Maricá (1773-1848);  
escritor, filósofo e político brasileiro

anedOtaS

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

COnFeCÇÃO:
Corte os figos e os alperces em pedaços pequenos. Coloque 

numa taça juntamente com as sultanas. Adicione o moscatel e 
deixe macerar durante 2 horas.

Escorra bem e coloque a mistura de frutos secos na base de 
4 ramequins (taças).

Ferva as natas num tacho com a vagem de baunilha aberta 
ao meio. Retire do lume e deixe arrefecer.

Numa taça, misture as gemas de ovos e o açúcar até obter 
uma mistura esbranquiçada.

Adicione as natas às gemas e misture. Volte a colocar no 
tacho e leve ao lume a ferver até que engrosse e cubra a parte 
de trás de uma colher.

Deite o preparado de natas para dentro dos ramequins e 
leve ao forno, pré-aquecido a 130º C, durante cerca de 40 mi-
nutos. Retire e deixe arrefecer dentro do frigorífico.

Antes de servir polvilhe os ramequins com açúcar masca-
vado e caramelize com a ajuda de um maçarico. Sirva de ime-
diato.

O rapaz chega a casa muito animado e diz à mãe que se apaixonou e que 
se vai casar.
A mãe inicia logo uma série de perguntas a tentar saber tudo sobre a tal 
mulher, quem era, o que fazia, etc…
Então o filho aproveita a curiosidade da mãe, e faz a seguinte proposta:
– Mãe, por brincadeira, vou trazer aqui amanhã três mulheres e depois 
vais tentar adivinhar com qual delas me vou casar.
A mãe acaba por concordar com o desafio.
No dia seguinte, ele traz a casa três mulheres lindíssimas.
Fez as apresentações e elas ficam à conversa com a mãe do rapaz durante 
horas.
Depois de muita conversa o rapaz chama a mãe à parte e pergunta-lhe:
– Então mãe, és capaz de adivinhar com qual me vou casar?
A mãe responde imediatamente:
– Com a do meio.
O rapaz fica surpreso e pergunta:
– É incrível mãe. Acertaste, mas como é que conseguiste adivinhar?
A mãe responde:
– Não gostei dela…

Dois bêbados cambaleavam ao longo de uma linha de comboio, quando 
um deles diz:
– Estas escadas nunca mais acabam.
– Isso não é nada! O pior é o corrimão que é baixinho.

***
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CLASSIFICADOS | EVEnTOS

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

Sábado, 16 de Novembro: Noite de São Martinho, às 19h00, na Casa da 
Madeira (1621 Dupont St.). Actuação de Vitor Martins e Duo Dose Dupla. 
Informações: 647-949-1390, 647-781-2061 ou 416-831-8521.

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

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, 16 de Novembro: Festival de Bacalhau/Sócio. Actuação de Mexe-
Mexe. Domingo, 17 de Novembro: Porto de Honra do CCPM, com o içar das 
bandeiras ás 10h30. Actuação do rancho do CCPM.

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM TORONTO
438 University Avenue, 14th floor, Toronto. Tel.: 416-217-0966 ext. 227
Sexta-feira, 29 de Novembro: New York Portuguese Film Festival, às 19h00, 

no Carlton Cinema (20 Carlton St.). Informações: consulado.toronto@mne.
pt. *Inscrições abertas até 14 de Novembro para provimento de 2 lugares de 
Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico para desempenhar funções 
no Consulado Geral.* 

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 Ferraz acompanhados pelos guitarristas 
Manuel Moscatel, Januário Araújo e João Carlos Silva.

GRACIOSA COMMUNITY CENTRE OF TORONTO
279 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-533-8367

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 PÉROLAS DO ATLÂNTICO
Sexta-feira, 15 de Novembro: Noite de Fados, no salão da CAO (1136 Col-

lege St.), às 18h30, com os fadistas Clara Santos, Elizabete Gouveia e Fábio 
Ourique, vindo da Ilha Terceira, acompanhados por Hernani Raposo e Pedro 
Joel. Informações: 647-403-8478 ou 647-656-5081.

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 Valpaços), 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, Tânia 
Barbosa e Luís Pedreira, vindo de Portugal. 

IGREJA DE S. Mª DOS ANJOS - IRM. DO DIV. ESP. SANTO
1481 Dufferin Street, Toronto. Tel.: 416-727-186

Sábado, 16 de Novembro: Baile de S. Martinho, às 19h00. Música a cargo 
de Karma Band. Informações: 416-656-4170.

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

 Sábado, 30 de Novembro: Noite de Habilidades, às 17h30, na LIUNA Local 
183 (Gerry Gallagher Hall - 1263 Wilson Ave.). Informações: 416-761-9761 
ext. 201 ou 203, email: n.aideira@lusoccs.org ou s.deoliveira@lusoccs.org.

NORTHERN PORTUGAL CULTURAL CENTRE
40 Albany Street, Oshawa. Tel.: 905-576-2474

Sexta-feira, 15 de Novembro: Apresentação da peça “It’s a Portuguese Thing” 
dos The Portuguese Kids, às 18h30. Sábado, 16 de Novembro: Excursão ao 
Casino Fallsview. O autocarro sai do NPCC às 14h30. Informações: 905-259-
6584 ou 905-576-2474.

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

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

POVEIROS COMMUNITY CENTRE
337 Symington Avenue, Toronto. Tel.: 416-720-9371

Sábado, 16 de Novembro: S. Martinho, na Local 183 (1263 Wilson Ave.), 
às 19h00. Actuações de Domingos Moça, vindo de Portugal, Lídia Sousa e 
conjunto Santa Fé. Presença do Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, 
Eng. Aires Pereira. Informações: 416-720-9371.

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 1590-08

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 1595-06

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 1596-07

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 1599-06

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 1599-06

PESSOAL COM 
ExPERIêNCIA 

precisa-se para limpar 
neve com pá, e fazer 

serviço de snow  
plowing. Têm que 

saber trabalhar com 
GPS. Paga-se bom sa-
lário. Contactar Nuno:  

647-575-7494 1602-05

ExPERIENCED bODyMAN OR bODyPERSON 
for a busy Collision repair centre, Green Star Auto 
Collision, in Vaughan. Full time hours Monday to Friday 
8 am to 5:30 pm. Contact Jeanette Simoes for an inter-
view: 905-761-6789 1603-04

CHURRASQUEIRA PORTUGUESA precisa de se-
nhora com experiência para a loiça e serviço de take-out. 
Inglês básico necessário. Para mais informações é favor 
contactar: 416-540-9114 1603-04

HELP WANTED at Portuguese restaurant  
in Woodbridge, for kitchen and cash. 

Call: 416-991-7709
CHURRASQUEIRA PORTUGUESA em 

Woodbridge precisa de pessoas para a cozinha e para a 
caixa. Contactar: 416-991-7709 1603-04

ExPERIENCED SEWER/SEAMSTRESS  
working with industrial sewing machine, single needle 

and serger. Located at Steeles & Rutherford.  
Call us if you have the experience:  

905-790-3800 1603-04

BRICKLAYERS precisam-se com experiência e União. 
Contactar: 416-568-0237 1604-05

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 1604-05

BRICKLAYERS ou condutor de forklift e ajudante pre-
cisa-se com experiência e carta de condução. Pagamos 
preço de União + bónus por conduzir. Para mais informa-
ções é favor contactar: 416-995-1712 1604

PreCISA-Se | HELP WANTED

CARPINTEIROS precisam-se com no mínimo 2 anos 
de experiência na área de formas armadas. 

Também se precisa de trabalhadores 
para acabamentos de cimento. 

Enviar mensagem escrita: 647-233-9181 1604-07

SerV. PrOFISSIOnAIS | PROF. SERVICES

TV PORTUGUESA  - 100+ CANAIS
Desporto – Notícias - Filmes  a começar em $20/mês

Visite-nos no fim de semana! www.azorestv.ca
Downsview Flea Market & Brampton Flea Market

Liga hoje! Luis: 437-922-5207 1602-05

SerV. MASSAgenS | MASSAGE SERVICES

WOW!WOW! Super special $49.99 for one 
hour full boby massage and a lot of bonuses  

from beautiful euro ladies...
We’ll be happy to see you at 608 The Queensway. 

Contact: 416-354-2209 1604

VIdenteS/AStrÓLOgOS | PSYCHICS

Africano, grande cientista espiritualista, com 
super magia negra e branca mais forte. Resolve 

com rapidez, no máximo de 4 dias, qualquer 
que seja o seu caso: Amor, Negócios,  

impotência sexual, prender e desviar, afasta e 
aproxima pessoas amadas, exame, jogo,  

espirituais, alcoolismo, droga, maus olhados, 
inveja, etc. Lê a sorte, dá previsão da vida e do 

futuro pelo bom espírito e forte talismã.
FAZ TRAbALHOS À DISTÂNCIA E 

PESSOALMENTE 
Considerado um dos melhores profissionais.

Não há problema sem solução!!
Consultas das 9:00 às 20h00, de segunda a domingo

GRANDE MESTRE DE ASTROLOGIA 
INTERNACIONAL

Prof. Dembo
Falo português

437-238-6173

16
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5

www.voicenews.ca

OrAÇÕeS

OraçãO a NOssa seNhOra 
da CONCeiçãO

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

Breves Internacionais

Presidente da Bolívia Evo Morales demite-se 
 
O Presidente da República da Bolívia, Evo Morales, 

renunciou ao cargo, após quase 14 anos no poder, numa 
declaração transmitida pela televisão do país.

Novo Imperador japonês desfila em Tóquio 
perante dezenas de milhares de pessoas 

 
Dezenas de milhares de pessoas agitando a bandeira ja-

ponesa aplaudiram no domingo o novo Imperador Naruhito 
e a Imperatriz Masako, que participaram para um raro 
desfile por Tóquio.

Espanha/Eleições: PSOE vence eleições mas perde 
deputados — TVE 

 
O PSOE (socialistas) ganhou as legislativas de domingo 

em Espanha mas perde deputados, devendo eleger entre 114 
a 119 (menos 4 a 9 do que em Abril), segundo a projecção 
à boca das urnas da televisão pública espanhola (TVE).

Enquanto Maduro estiver no poder “não haverá 
eleições livres” na Venezuela — Observatório 
 
A directora executiva do Observatório dos Direitos 

Humanos do Centro de Estudos para a América Latina 
(CASCLA), Tamara Suju, disse sábado no Funchal que a 
Venezuela não terá eleições livres enquanto o Presidente 
Nicolás Maduro estiver no poder.

Papa Francisco expressou intenção de fazer 
viagem ao Sudão do Sul no próximo ano 

 
O Papa Francisco expressou a intenção de fazer uma 

viajam ao Sudão do Sul no próximo ano e pediu aos respon-
sáveis do país para prosseguirem com o diálogo inclusivo.

Milhares de pessoas participaram em Paris numa 
marcha contra a islamofobia 

 
Milhares de pessoas participaram em Paris numa po-

lémica marcha contra a islamofobia, que dividiu a classe 
política, especialmente a esquerda, e provocou fortes críticas 
do Governo francês e da extrema-direita.

“No futuro é necessário que se em-
penhem” para defender os valores da 
Europa, disse Merkel na ocasião, con-
siderando que o modelo de democracia 
liberal é cada vez mais posto em causa no 
mundo, mas também em certa medida no 

continente europeu.
Alguns países da 

Europa Oriental , 
como Hungria ou 
Polónia, pioneiros na 
luta contra a ditadura 
comunista na década 
de 1980, são actual-
mente acusados pela 
União Europeia de 
não respeitarem to-
talmente as regras 
do Estado de direito.

O Chefe de Estado alemão, Frank-
Walter Steinmeier, na intervenção que 
fez e onde estavam presentes os presi-
dentes da Polónia, Hungria, República 
Checa e Eslováquia, quatro países que 
estiveram sob regimes comunistas e 
depois envolvidos no fim da “cortina de 
ferro”, disse que “a democracia liberal 
está a ser contestada e posta em causa”.

“O 9 de Novembro recorda-nos que é 
preciso lutar contra o ódio, racismo e o 

A chanceler alemã, Angela Merkel, 
exortou a Europa a defender os valores 
fundamentais da “democracia e liberda-
de” durante as comemorações do 30.º 
aniversário da queda do Muro de Berlim, 
no sábado, dia 9 de Novembro.

“Os valores subjacentes à Europa, 
liberdade, democracia, igualdade, Estado 
de direito e preservação dos Direitos 
Humanos não são óbvios” e “devem 
ser sempre defendidos”, disse Merkel 
na Capela da Reconciliação, um dos 
locais de memória da divisão, com um 
muro, da cidade de Berlim, que durou 
desde Agosto de 1961 a 9 de Novembro 
de 1989, separando o lado democrático 
do lado comunista.

anti-semitismo”, disse ainda Steinmeie 
na cerimónia de comemoração da queda 
do Muro de Berlim, que na Alemanha 
coincide com a Noite de Cristal de 1938, 
na qual as sinagogas neste país europeu 
foram queimadas pelos nazis.

A queda do Muro de Berlim deu-se 
depois de uma ‘revolução pacífica’ e as 
imagens dos alemães ocidentais e orien-
tais exultando de alegria e abraçando-se 
circularam por todo o mundo.

A Alemanha lembrou sábado os 30 
anos da queda do muro com diversas 
iniciativas. A nível político, o Presidente 
da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, 
recebeu em Berlim os seus homólogos 
da Polónia, República Checa, Eslováquia 
e Hungria, para comemorar a queda do 
muro e “a contribuição dos Estados da 
Europa central para a revolução pa-
cífica” na ex-República Democrática 
Alemã, segundo anunciou recentemente 
a Presidência alemã.

As Portas de Brandeburgo — símbolo 
de divisão histórica da Alemanha, que se 
tornou símbolo de liberdade — foi o palco 
do epicentro das comemorações dos 30 
anos da queda do muro de Berlim, com 
um espectáculo multimédia que recordou 
os eventos do dia 9 de Novembro de 1989.

Merkel exorta Europa a defender valores 
da democracia, igualdade e liberdade

não existem “soluções mila-
grosas” para ciber segurança 
nas redes móveis de quinta 
geração (5G), pelo que defen-
deu uma acção conjunta dos 
Estados-membros na União 
Europeia (UE).

“Já houve algum debate 
público [sobre a cibersegu-
rança nas redes 5G] e algumas 
dessas discussões referem-se à 
[criação de] padrões técnicos 
para operadores e à diver-
sificação de fornecedores, 
enquanto outras destacam a 
necessidade de medidas de 
monitorização e certificação”, 
afirmou Julian King.

Porém, continuou o res-
ponsável, “nenhumas dessas 
[medidas propostas] serão 
soluções milagrosas”.

De acordo com Julian King, 
“não só o 5G é uma tecnologia 
complexa, porque envolverá 
milhares de milhões de dis-
positivos conectados, como 
também representa o caminho 
para um novo ecossistema 
digital”.

E, “nos casos em que a se-
gurança não pode ser assegu-
rada pela estrutura, terá de ser 
por escolhas — escolhas essas 
que, por vezes, terão de ser 
feitas pelos Estados-membros 
e não pela indústria”, vincou 
o comissário europeu, numa 
alusão à permissão dada por 
Bruxelas a que os países 
possam, futuramente, excluir 
alguns fornecedores dos seus 
mercados por razões de se-
gurança.

“Para permanecermos resi-
lientes num clima geopolítico 
em mudança, temos de agir 
em conjunto para identificar e 
mitigar potenciais fraquezas e 

vulnerabilidades que possam 
prejudicar a nossa segurança 
colectiva, podendo, inclusive, 
agir juntamente com parceiros 
internacionais que pensam 
da mesma forma”, defendeu 
Julian King.

O comissário europeu 
rejeitou ainda a existência 
“de um conceito de total 
independência tecnológica 
numa economia global, aberta 
e interligada”, como a da UE.

Assumida como uma prio-
ridade europeia desde 2016, 
a aposta no 5G já motivou 
também preocupações com 
a ciber segurança, tendo le-
vado a Comissão Europeia, 
em Março deste ano, a fazer 
recomendações de actua-
ção aos Estados-membros, 
permitindo-lhes desde logo 
excluir empresas ‘arriscadas’ 
dos seus mercados.

Bruxelas pediu, também 
nessa altura, que cada país 
analisasse os riscos nacionais 
com o 5G, o que aconteceu até 
Junho passado, seguindo-se 
agora a adopção de medidas 
comuns para mitigar estas 
ameaças, isto até final do ano.

Nessa análise feita aos 
riscos nacionais, os Estados-

-membros detectaram a pos-
sibilidade de ocorrência de 
casos de espionagem ou de 
ciberataques vindos, nomea-
damente, de países terceiros.

A conclusão surgiu numa 
altura em que a fabricante 
chinesa Huawei está no cen-
tro da polémica por alegada 
espionagem em equipamentos 
5G, no seguimento de suspei-
tas lançadas pelos Estados 
Unidos sobre a instalação de 
‘back doors’ (portas traseiras 
de acesso), o que a tecnológica 
tem vindo a rejeitar, reiterando 
a falta de provas.

A Europa é o maior merca-
do da Huawei fora da China. 
De um total de 50 licenças 
que a empresa detém para o 
5G, 28 são para operadoras 
europeias.

Na declaração enviada à 
Lusa, Julian King assinalou 
ainda que o 5G representa 
um “ponto de inflexão tec-
nológico”, pelo que realçou 
a importância de os Estados-
membros conseguirem adop-
tar, em conjunto, uma “caixa 
de ferramentas com possíveis 
medidas para mitigar os riscos 
associados à cibersegurança 
para redes 5G”.

O comissário europeu 
para a União da Segurança, 
Julian King, considerou que 

Bruxelas considera que não existem “soluções 
milagrosas” para ciber segurança nas redes móveis 5G



QUALIDADE                   SEM IGUAL
12 de Novembro de 2019 | 19



QUALIDADE                   SEM IGUAL

 | 12 de Novembro de 201920

tesouros nacionais

Postais sobre “dizeres” de 
Braga marcam 4.ª edição de 
encontro de ilustradores

O lançamento de postais alusivos a dizeres locais, como 
“Mais velho que a Sé de Braga” ou “Ver Braga por um 
canudo”, foi uma das marcas do Encontro de Ilustração 
que arrancou no sábado (9), nesta cidade.

O curador do encontro, Pedro Seromenho, explicou à 
Lusa que os postais resultam do trabalho de 26 ilustradores 
nacionais, que deram “forma e cores” a oito dizeres que 
se assumem como “uma espécie de marca registada” de 
Braga.

Os trabalhos aludem ainda a dizeres como “És de 
Braga?”, “Mandar abaixo de Braga” ou “Penico do 
céu”.

As designações “Roma portuguesa” e “Cidade dos arce-
bispos” também foram trabalhadas pelos ilustradores.

“Os trabalhos dos 26 ilustradores estão em exposição 
na Casa dos Crivos, podendo os interessados adquirir os 
postais correspondentes, bem como o catálogo”, disse 
Pedro Seromenho.

Denominado “Braga em Risco”, o encontro de ilustração 
decorre até 17 de Novembro, reunindo trabalhos de um 
total de 56 ilustradores nacionais e estrangeiros, estes 
últimos de Israel, Rússia, Itália, Espanha e França.

Nesta quarta edição, o encontro descentraliza-se por 
cinco espaços: Edifício do Castelo, Casa dos Crivos, 
Livraria Centésima Página, Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva e Palácio do Raio.

Do programa, constam 40 oficinas nas escolas do 
concelho, nas quais 19 ilustradores vão partilhar a sua 
técnica com as crianças e ensinar-lhes alguns segredos 
da “arte de bem riscar”.

Estão também agendadas 25 oficinas do risco no edifí- 
cio Castelo e Casa dos Crivos, abertas ao público em 
geral.

Há ainda um “mercado riscado”, nos claustros da Rua 
do Castelo, que se transformaram em “galeria viva”, onde 
é possível comprar, observar o trabalho ao vivo, conversar 
com os ilustradores e ouvir “histórias descomplicadas” 
com a magia de um risco.

“O encontro aposta na educação pela arte”, disse ainda 
Pedro Seromenho.

Quinze exposições, 10 apresentações de livros, sessões 
Hora do Conto e visitas guiadas às exposições, duas per-
formances com arte colaborativa e quatro DJ a animar as 
tardes são outros dos números do “Braga em Risco”.

Para a vereadora da Cultura da Câmara de Braga, Lídia 
Dias, o “Braga em Risco” é um evento que “une gerações, 
artistas e linguagens”.

“A mais-valia deste encontro é trazer a ilustração e o 
livro para a rua e fazer com que ambos façam parte da 
nossa vida”, referiu.

Para Lídia Dias, este evento contribui para ajudar a afir-
mar Braga como “uma autêntica Capital de Cultura”.


