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Obras em antiga fortaleza é o 
principal projecto da Câmara 
de Alandroal para 2020

As obras de consolidação e restauro das muralhas da 
antiga Fortaleza de Juromenha, num investimento total de 
cinco milhões de euros, é o principal projecto da Câmara 
de Alandroal, no distrito de Évora, para este ano.

Em declarações à agência Lusa, o Presidente do mu-
nicípio de Alandroal, João Grilo, eleito pelo PS, afirmou 
sexta-feira (10) que o projecto a realizar na antiga Fortaleza 
de Juromenha “é o principal destaque” do orçamento para 
2020, já aprovado pela Assembleia Municipal.

“É uma obra de cinco milhões de euros. Temos 3,5 
milhões de euros de fundos comunitários assegurados e 
precisamos de 900 mil do Banco Europeu de Investimento 
(BEI) e de mais 600 mil de fundos próprios para montar 
a operação”, referiu.

Estremoz vai ter Carta Arqueológica

Obras de reabilitação salvam palácio de Loures da ruína
Cinco anos depois de ter 

sido considerado um dos mo-
numentos mais ameaçados da 
Europa, o Palácio de Valflores, 
no concelho de Loures, “foi 
salvo”, graças às obras de 
reabilitação e restauro que 
decorrem no seu interior.

O Palácio de Valflores, 
construído durante o século 
XVI, situa-se na localidade 
de Santa Iria da Azoia, no 
concelho de Loures, distrito 
de Lisboa, sendo considerado 
um exemplo da arquitectura 
residencial renascentista em 
Portugal.

Em 2015, este palácio 
integrou uma lista divulgada 
pela Europa Nostra, principal 
organização europeia do patri-
mónio, como sendo um dos 14 
monumentos mais ameaçados 
da Europa.

Face a esta situação, a au-
tarquia de Loures submeteu 
em 2016 duas candidaturas 
a fundos comunitários, que 
foram aceites e que têm per-
mitido que o Palácio Valflores 
venha a ser recuperado e, pos-
teriormente, restaurado, num 
processo que irá decorrer ao 
longo de três fases.

Cinco anos depois, embo-
ra ainda protegido por uma 
cobertura, a estrutura “está 
consolidada e o palácio foi 
salvo”, como sublinhou aos 
jornalistas o Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, 

Bernardino Soares, no de-
correr de uma visita a este 
monumento.

“É um espaço que esteve 
em vias de desaparecer, mas 
que agora está salvo. O palácio 
já não vai cair”, sublinhou o 
autarca.

O cenário de hoje é to-
talmente diferente daquele 
que a equipa de arquitectos 
e arqueólogos que trabalham 
neste projecto de reabilitação 
encontraram há cinco anos.

“O que nós encontramos 
foi uma construção em vias 
de ser perdida. Por exemplo, 
no lugar onde estamos não 
podíamos estar há cinco anos 
sem risco de vida, porque esta-
mos em cima de abóbadas que 
estiveram em risco de cair”, 
contou José Aguiar, um dos 
arquitectos responsáveis.

José Aguiar explicou que, 
durante a primeira fase, os téc-
nicos estabilizaram a estrutura 
e que, nas próximas fases, irão 
restaurar todos os elementos 
em falta, nomeadamente o 
tecto, procurando ser “o mais 
fiéis possível ao original”.

“Se olharmos para aquela 
parede, nós vemos o resto de 
um tecto Mudéjar, que nós 
iremos repor com a mesma 
madeira castanha, com os 
mesmos detalhes, com as 
mesmas soluções”, exem-
plificou.

Paralelamente, as obras de 

recuperação e restauro abran-
gem também um aqueduto, 
que se situa no exterior, e que 
era responsável pelo forneci-
mento de água ao palácio.

“Na nossa opinião faz 
sentido repor o aqueduto em 
funcionamento. É de tal inte-
ligência o uso da água nesta 

quinta que ele coincide com 
aquilo que são as expectativas 
ambientais hoje. Nós já não 
devemos pensar no uso da 
água só para a gastar de fontes 
públicas”, defendeu.

Relativamente ao futuro do 
palácio, Bernardino Soares 
ressalvou que “tudo está em 
aberto”, mas que a autarquia 
pretende estabelecer parcerias 
com instituições ligadas à 
ciência.

“Parece-nos que este pa-
trimónio tem um tal valor e 
relevância que não devia ficar 
circunscrito a uma utilização 

municipal. Temos por isso 
uma grande abertura para com 
as entidades em encontrar uma 
solução que seja um centro de 
investigação científica que 
possa ficar aqui sediado e que 
concilie a sua actividade com 
o usufruto de toda a quinta”, 
apontou.

Em termos globais, a 
Câmara de Loures estima que 
as três fases de recuperação 
total do Palácio de Valflores 
impliquem um investimento 
de cerca de 1,2 milhões de eu-
ros, sendo que 50% deste custo 
será cofinanciado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER).

A estimativa da autarquia 
é que as obras para a segunda 
e terceira fase deste projecto 
possam arrancar no final do 
primeiro semestre deste ano, 
tendo um período de duração 
de cerca de um ano.

O autarca socialista indicou que a proposta de emprés-
timo junto do BEI vai ser discutida e votada na próxima 
reunião da assembleia municipal, onde o PS não dispõe de 
maioria, que se realiza ainda este mês.

Se for aprovada, o município terá um encargo de “70 mil 
euros por ano durante 13 anos, sem juros”, disse, notando 
que a contracção do empréstimo está “autorizada pelo 
Fundo de Apoio Municipal (FAM)”, que supervisiona a 
autarquia.

“Estamos a preparar o caderno de encargos para o lan-
çamento do concurso público e, se tudo correr bem, no 
primeiro semestre deste ano, teremos o concurso concluído 
e obra a iniciar ainda em 2020”, apontou João Grilo.

Segundo o autarca, o município tem a garantia do 
Governo de que a antiga Fortaleza de Juromenha “será 
integrada no Programa Revive” e que será lançado um 
“concurso para concessionar alguns espaços do seu interior 
para hotelaria”.

Quanto ao orçamento municipal para este ano, que passou 
na Assembleia Municipal com a abstenção de toda a opo-
sição, o Presidente da Câmara adiantou que este apresenta 
um valor muito próximo ao do ano passado, na ordem dos 
12,2 milhões de euros.

“A primeira preocupação é cumprir as metas do plano de 
ajustamento a que estamos sujeitos”, no âmbito do FAM, 
referiu, salientando que a autarquia tem conseguido “re-
duzir o endividamento a uma escala superior a um milhão 
de euros por ano”.

Considerando que este encargo “é um peso significativo”, 
João Grilo sublinhou que a Câmara tem tentado “contrariar 
as limitações através de candidaturas a fundos comunitários, 
nos quais temos tido algum sucesso e temos conseguido 
que muitas sejam aprovadas”.

Para além da consolidação e restauro das muralhas da 
antiga fortaleza, revelou, a Câmara de Alandroal pretende 
concluir este ano “as obras da biblioteca municipal” e 
avançar com um projecto para “reduzir as perdas na rede 
de abastecimento de água”.

“É um orçamento para continuar a executar o plano de 
ajustamento, executar ao máximo as obras com apoio de 
fundos comunitários, porque é a única forma que temos de 
investir, e manter os apoios na cultura, educação e acção 
social”, resumiu.

O executivo municipal é composto por dois eleitos do 
PS, dois da CDU e um de um movimento independente, 
mas um dos vereadores da coligação liderada pelo PCP, 
Paulo Gonçalves, tem, desde 2018, pelouros e funções a 
tempo inteiro.

A Carta Arqueológica do 
concelho de Estremoz, no 
distrito de Évora, vai ser 
elaborada com o objectivo 
de potenciar o conhecimento 
sobre o património arqueoló-
gico existente no território, 
revelou sexta-feira (10) a 
Câmara Municipal.

Para a elaboração da Carta 
Arqueológica foi assinado, 
na passada semana, um 
protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de 
Estremoz e a Universidade de 
Évora, através da Escola de 
Ciências Sociais.

Segundo o município, o 
protocolo visa “a criação de 
um instrumento eficaz de 
gestão do território que per-
mita salvaguardar, estudar, 
valorizar e proteger um traço 
fundamental da memória e 
identidade do concelho de 
Estremoz”.

O projecto, de acordo com 
a autarquia, pretende ser “um 
instrumento determinante 
para o desenvolvimento sus-
tentável de Estremoz, para 
a definição das políticas de 
ordenamento do território 

e definição do potencial 
turístico e arqueológico do 
concelho”.

O trabalho está previsto 
ser efectuado durante dois 
anos, podendo o período ser 
alargado em caso de neces-
sidade.

No âmbito do protocolo 
de colaboração, o município 
é responsável por todas as 
despesas relacionadas com 
as actividades de trabalho 
de campo de investigação, 
produção de conteúdos e 
divulgação.

À Universidade de Évora 
cabe a responsabilidade de 
fazer o levantamento dos 
testemunhos arqueológicos 
da totalidade do território 
geográfico do concelho de 
Estremoz.

A equipa de trabalho é 
constituída pela arqueóloga 
Rita Laranjo, do Museu 
Municipal de Estremoz, e por 
técnicos da Escola de Ciências 
Sociais da Universidade 
de Évora, coordenados por 
André Miguel Serra Pedreira 
Carneiro, docente do depar-
tamento de História.

Câmara de Ílhavo arranca com nova 
área de acolhimento empresarial

A Câmara Municipal de Ílhavo iniciou a construção 
da “Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de 
Aquém”, que vai disponibilizar mais dois hectares para 
a fixação de indústrias de nova geração, anunciou sexta-
feira (10) a autarquia.

A “Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de 
Aquém” representa um investimento de 484.626,30 euros, 
cofinanciado a 85% pelo Programa Operacional Regional 
do Centro, do Portugal 2020.

O novo polo empresarial localiza-se junto ao Ecocentro 
Municipal, na zona norte da Gafanha de Aquém, com 
uma área de cerca de dois hectares onde vão ser dispo-
nibilizados vários lotes, entre os 600 e os 2.200 metros 
quadrados.

Com este investimento, a Câmara de Ílhavo, no dis-
trito de Aveiro, pretende criar condições que “potenciem 
a localização e fixação de indústrias de nova geração, 
designadamente as relacionadas com a indústria 4.0 no 
âmbito da digitalização da Economia, assegurem mais 
investimento, promovam mais e melhor emprego e pro-
movam um maior desenvolvimento do município”.

O projecto prevê, nas diversas fases, dotar urbanistica-
mente a zona de vias de acesso, passeios, estacionamento, 
zonas verdes e infraestruturas, como redes de água, sanea-
mento, pluviais, electricidade, telecomunicações e gás.

O modelo de gestão previsto para a nova área de 
acolhimento empresarial preconiza a repartição de 
responsabilidades entre a Câmara Municipal, entidades 
públicas e associativas, através de acordos de parcerias 
e protocolos.
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LEIRIA: Leiria Run planta quase três árvores nas 
margens dos rios Lis e Lena 

A segunda de duas acções de plantação de 2.913 árvo-
res nas margens dos rios Lis e Lena em Leiria, iniciativa 
associada à Leiria Run, realiza-se no sábado, entre as 
09:30 e as 12:30.

A primeira acção da iniciativa da Leiria Run, prova 
desportiva que acontece todos os anos em Maio, em 
Leiria, teve lugar no passado sábado.

As árvores já plantadas e a plantar são amieiros, 
freixos e salgueiros, por se tratar de “espécies propícias 
a esta altura do ano e adequadas para ambos os locais”, 
refere a Leiria Run, que está associado ao Sê-Lo Verde, 
“sendo considerada uma prova amiga do ambiente, pela 
implementação de medidas que visam a sensibilização e 
a prática de hábitos ambientais”.

Na edição do Leiria Run de 2019, “foi calculada a pegada 
carbónica em resultado da deslocação dos participantes 
para a prova e as plantações são a medida compensatória 
pelo carbono emitido e a contribuição do evento para a 
melhoria da qualidade do ambiente”.

Maia oferece 500 passes de interrail a 
jovens com 18 anos completados em 2019

Os jovens da Maia com 18 anos cumpridos 
em 2019 podem candidatar-se aos 500 passes 
de interrail que a Câmara vai oferecer, numa 
iniciativa integrada nas comemorações dos 500 
anos do Foral da cidade, avançou sexta-feira 
(10) o Presidente.

“Trata-se de uma experiência que, acre-
dita a autarquia, além de permitir aos jovens 
tirar partido das vantagens de integrarmos a 
União Europeia, possibilita o aprofundar de 
conhecimentos sobre o património histórico 
e cultural do continente, o estabelecimento de 
contactos, bem como o desenvolvimento de 
competências essenciais para o futuro, como 
a independência, a confiança e a abertura 
a outras culturas”, referiu à agência Lusa, 
António Silva Tiago.

De imediato, com a oferta de 500 passes de 
interrail a jovens maiatos com 18 anos com-
pletados em 2019, a Câmara da Maia conta 
gastar cerca de 150 mil euros, mas António 
Silva Tiago avançou que, “dependendo da 
adesão e do sucesso desta iniciativa”, pondera 
“prever no orçamento do próximo ano verba 
susceptível de abranger todos os jovens maia-
tos que completem a maioridade”.

“Estamos certos de que nenhum destes jo-
vens irá regressar igual. Precisamente, porque 
cada um deles irá vivenciar um conjunto de 
emoções, físicas, sensoriais e espirituais até, 
que, necessariamente, os fará voltar diferentes, 
e assim evoluir”, referiu o autarca.

Esta iniciativa – que está a ser divulga-
da junto de escolas e instituições ligadas à 
juventude – é aplaudida por alunos, pais e 
professores.

À Lusa, José Reis, professor no Instituto 
Universitário da Maia (ISMAI), apontou 

que “quem viaja tem sempre 
histórias para contar sobre as 
pessoas, os locais, a cultura e 
sobretudo sobre as experiên-
cias vividas” porque, acres-
centou, “ler um livro ou ver 
um documentário sobre um 
local não é igual a conhecer 
sentindo os cheiros, os sons, 
as paisagens, a arquitectura e 
ouvindo as palavras de quem 
vive nesse local”.

Já Daniela Ferreira, jovem 
residente na Maia, no distrito 

do Porto, que já está a preparar candidatura 
ao passe interrail, contou que adora viajar, 
apontando como vantagens “crescer e aprender 
melhor outras línguas”.

Para o pai, Francisco Sérgio Ferreira, esta 
iniciativa da Câmara da Maia “tem imensas 
vantagens porque, para além do contacto com 
pessoas de outras culturas, há sempre algo a 
aprender”, considerou.

Além de prova da data de nascimento, o 
regulamento prevê que na candidatura os 
jovens digam qual a sua motivação, que paí-
ses gostariam de visitar e porquê, bem como 
que partilhem nas redes sociais fotografias 
ao longo da viagem que será realizada em 
comboio, numa parceria estabelecida com a 
CP-Comboios de Portugal.

Informação camarária sobre a medida, que 
tem o nome “Maia dá Mundo aos Jovens” e 
que serve para comemorar os 500 anos do 
Foral da Maia outorgado em 15 de Dezembro 
de 1519, acrescenta que é também objectivo 
fazer com que os jovens “criem uma relação 
ainda mais amistosa com os modos suaves de 
deslocação, numa lógica de descarbonização 
do território”.

Município de Leiria projecta futuro até 2030 
com o objectivo de fixar jovens

A Câmara de Leiria apre-
sentou sexta-feira (10) um 
conjunto de desafios que irão 
contribuir para a projecção 
do concelho até 2030, com o 
objectivo de garantir a fixação 
dos jovens.

Durante cerca de uma hora, 
o Presidente do Município, 
Gonçalo Lopes (PS), apresen-
tou, no Teatro Miguel Franco, 
as principais apostas pensadas 
para o concelho nas diferentes 
áreas, com o objectivo de pro-
jectar Leiria no futuro.

“O grande desafio de 2020 é 
preparar e construir Leiria do 
futuro. Além de planearmos, 
temos os nossos objectivos 
traçados na área da educação, 
da saúde, da reabilitação e, so-
bretudo, conseguir e continuar 
a atrair novas empresas e mais 
economia para o nosso conce-
lho”, disse Gonçalo Lopes à 
margem do evento.

O autarca salientou que 
um dos aspectos decisivos na 
construção do concelho e na 
área da reabilitação tem sido 
“o esforço da diáspora em 
captar novos investimentos 
para Leiria”.

Gonçalo Lopes explicou 

que este ano será um ano de 
“planeamento”, em que será 
“pensado colectivamente o 
futuro” do concelho, com 
“diversos especialistas” e, 
“sobretudo, com “uma aten-
ção muito especial às gerações 
mais novas que, dentro de uma 
década, vão definir e amar a 
cidade”.

Para o autarca, “se os jovens 
que hoje têm 14 anos não 
gostarem da Leiria de 2030 
não se vão fixar”.

Nesse sentido, será criado 
um grupo de trabalho para o 
Planeamento de Leiria 2020-
30, com o objectivo de “traçar 
uma estratégia de afirmação de 
Leiria como um concelho de 
referência a nível nacional e 
internacional”.

A forma como este pla-
neamento e auscultação à 
população será feito ainda não 
está definido. “Haverá alguém 
que vai liderar esse processo, 
que queremos que seja muito 
participativo, envolvente e 
credível. A pessoa ainda não 
está escolhida, mas terá de ter 
‘mundo’ e uma visão ampla 
daquilo que será o futuro de 
Leiria”, assumiu.

Na apresentação, Gonçalo 
Lopes sublinhou que pretende 
que Leiria em 2030 seja um 
“concelho de referência para 
fixar pessoas”, pelo que é 
preciso “esta capacidade de 
antecipar o futuro e desafiar 
todos a refletir sobre isso”.

O processo de planeamento 
2020-30 deverá seguir uma 
“metodologia participativa 
e multigeracional, de modo 
a encontrar respostas para 
fazer face aos novos desafios 
e oportunidades com que os 
territórios se confrontam”.

“Queremos ter capacidade 
de fixar a Geração Z, que não 
quer ter um carro, mas meios 
de deslocação. É preciso 
antecipar as suas vontades e 
desejos e tornar o território 
atractivo”, exemplificou.

Entre as prioridades anun-
ciadas, o Presidente da Câmara 
destacou o aumento da mobili-
dade dos transportes públicos, 
com autocarros eléctricos e 
corredores ‘bus’, ciclovias e 
bicicletas eléctricas, garan-
tir dinâmicas demográficas 
regressivas e níveis de es-
colaridade e qualificações 
superiores.

Aproveitar o novo ciclo de 
fundos comunitários é uma das 
prioridades delineadas, assim 
como garantir o acesso aos 
cuidados de saúde primários, 
através da construção de mais 
centros de saúde, anunciou 
ainda.

Na educação, Gonçalo 
Lopes propõe-se atingir em 
2030 uma taxa de retenção 
de 2,9% - mais baixa que a 
actual (3,3%)- e, mesmo as-
sim, abaixo da média nacional 
(5,1%).

Na área do desenvolvi-
mento social está prevista 
uma aposta na reabilitação 
da habitação social, estando 
“18 projectos de intervenção 
social em curso”.

Apontando as candidaturas 
de Leiria a Cidade Europeia do 
Desporto em 2022 e a Capital 
Europeia da Cultura em 2027, 
Gonçalo Lopes referiu que 
está a trabalhar para garantir, 
também, uma maior área para 
a fixação de empresas.

CONDEIXA-A-NOVA: Calendário solidário 2020 
da APPACDM à venda 

O calendário solidário 2020 da APPACDM de 
Condeixa-a-Nova está à venda, por 3,5 euros, nesta 
vila do distrito de Coimbra, nas instalações da Câmara 
Municipal, do Museu PO.RO.S (Portugal Romano em 
Sicó) e da Associação.

O calendário foi desenvolvido a partir das obras cria-
das pelos próprios utentes da APPACDM de Condeixa 
durante as oficinas artísticas orientadas por António Pedro 
Martins, escultor e professor de artes visuais e promovidas 
no âmbito da exposição “CRIDEM 2018”, que esteve 
patente no Museu PO.RO.S.

As receitas provenientes das vendas, sublinha uma 
nota da Câmara Municipal de Condeixa, revertem in-
tegralmente para a Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) 
de Condeixa-a-Nova, instituição que acolhe cidadãos 
portadores de deficiência.
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Madeira estabelece 
plano de investimento 
de 548 ME para 2020

O plano de investimento da Região Autónoma da Madeira 
para 2020 é de 548 milhões de euros, revelou quinta-feira 
(9) o Vice-presidente do executivo, Pedro Calado, subli-
nhando uma aposta nos sectores da competitividade e 
internacionalização, com 262 milhões.

O governante explicou que o Plano e Programa 
de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 
Administração Regional (PIDDAR) está repartido por três 
fontes de financiamento – regional, nacional e comunitária 
– sendo que a componente comunitária regista uma redução 
de 7% face ao ano anterior, uma perda compensada por um 
“reforço” da componente regional.

“Ou seja, houve um esforço acrescido por parte da 
região para mantermos o mesmo nível de investimento”, 
afirmou Pedro Calado no Funchal, durante a apresentação 
do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020, 
no valor de 1.743 milhões de euros.

O vice-presidente do Governo da Madeira sublinhou que 
56,7% dos 548 milhões de euros do PIDDAR são suportados 
por financiamento regional (em 2019 o valor foi de 49,3%) 
e 26,2% por fundos comunitários (33,7% em 2019).

“Quando ao financiamento nacional, os 17,5% [em 2019 
foi 17,1%] estão influenciados pela comparticipação do 
Orçamento do Estado – espero eu – no futuro Hospital 
Central da Madeira”, explicou Pedro Calado, indicando 
que este ano já serão afectados ao projecto 17 milhões de 
euros por parte do Estado e outros 17 milhões pela região 
autónoma.

Além dos 262 milhões de euros para investimento ao 
nível da competitividade e internacionalização, o plano de 
investimento da Madeira prevê 116 milhões de euros na 
área da sustentabilidade ambiental e coesão territorial, e 
97 milhões ao nível da coesão social.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, es-
tipulou também um investimento de 60 milhões de euros 
na área da formação de competências e 13 milhões na 
investigação, inovação e energia.

Pedro Calado garantiu, por outro lado, que todas as obras 
do executivo actualmente em curso “serão terminadas”.

Madeira reforça verba para despesas sociais 
em 14 ME no Orçamento para 2020

O Orçamento do Governo Regional da Madeira para 2020, 
no valor de 1.743 milhões de euros, prevê 895 milhões de 
euros para despesas sociais, mais 14 milhões do que em 
2019, indicou quinta-feira (9) o Vice-presidente do executivo, 
Pedro Calado.

“É nossa intenção mantermos esta política: permitir o 
investimento público, melhorar as condições de vida à po-
pulação, desagravamento fiscal nas famílias e nas empresas, 
reforçar a política de apoios sociais e criar condições para 
cumprirmos com todos os nossos compromissos”, disse o 
governante, durante a apresentação do documento aos jor-
nalistas, no Funchal.

A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira, 
elaborada pelo Governo de coligação PSD/CDS-PP, prevê 942 
milhões de euros de receitas fiscais (51%) e 331 milhões de 
transferências do Orçamento do Estado e da União Europeia 
(19%), apontando também para passivos financeiros na or-

dem dos 325 milhões de euros (18,6%) e ainda 144 milhões 
provenientes de outras receitas (8,3%).

Pedro Calado explicou, por outro lado, que o orçamento 
para este ano é inferior ao de 2019 em cerca de 186 milhões de 
euros, não por via do investimento, mas da redução de encar-
gos com fornecedores e do pagamento de juros, vincando que 
“todos os departamentos do Governo tiveram um acréscimo 
de verbas”, num total de mais 10,2 milhões de euros.

O executivo prevê despesas sociais de 895 milhões de euros, 
valor inferior ao de 2019 (881 milhões de euros), nomeada-
mente nos sectores da educação, saúde, segurança e acção 
social, habitação e serviços colectivos, e serviços culturais, 
recreativos e religiosos.

Já as despesas de funcionamento estão estimadas em 1.278 
milhões de euros (1.392 milhões em 2019) e as despesas 
de investimento em 465 milhões de euros (537 milhões em 
2019).

“Foi um trabalho conjunto, positivo”, afirmou Pedro 
Calado, referindo-se ao facto de este ser o primeiro Orçamento 
Regional elaborado por um governo de coligação, que resultou 
das eleições regionais de 22 de Setembro de 2019, quando o 
PSD perdeu a maioria absoluta e convidou o CDS-PP para 
integrar o executivo.

“Ambas as partes aprenderam e têm estado a aprender 
com esta coligação”, garantiu, vincando que “tem havido um 
diálogo institucional muito positivo”.

Pedro Calado realçou que os dois partidos foram unâni-
mes na necessidade de “manter a trajectória dos orçamentos 
anteriores”, nomeadamente ao nível da “sustentabilidade 
económica, consolidação das contas públicas, melhoria das 
condições de vida da população”, bem como no “reforço de 
políticas sociais na área de saúde e da educação”.

Vice-presidente do executivo madeirense, pedro calado

Câmara do Funchal recolheu 19 toneladas 
de resíduos nos bairros sociais em 2019

A Câmara Municipal do 
Funchal recolheu 19 toneladas 
de resíduos nos bairros sociais 
do concelho em 2019, infor-
mou domingo (12) a autarquia, 
anunciando que vai reforçar 
as acções de limpeza nestes 
espaços.

E m  c o m u n i c a d o ,  o 
Município do Funchal refere 
ter efectuado “um total de 15 
grandes acções de limpeza nos 
bairros sociais do concelho”

“No ano de 2019, só nestas 
campanhas de reforço da ope-
ração municipal de limpeza, 
dedicadas especificamente 
aos bairros sociais, a Câmara 
Municipal do Funchal reco-
lheu 19 toneladas de resíduos”, 

aponta a mesma nota.
“A regularidade destas 

megaoperações, que realizá-
mos, em média, mais de uma 
vez por mês em 2019 têm 
tido um importante papel no 
sentido de manter os nossos 
bairros limpos e arranjados, 

além de reforçar a resposta a 
todas as necessárias questões 
de higiene e limpeza ineren-
tes a grandes aglomerados 
populacionais como estes”, 
afirma a Vice-presidente da 
autarquia, Idalina Perestrelo, 
responsável pelo pelouro do 
Ambiente.

A autarca menciona que 
estas acções são efectuadas 
complementarmente a “todo 

o restante trabalho semanal da 
Câmara Municipal, tendo por 
objectivo levar a cabo traba-
lhos de limpeza mais exausti-
vos do que os habituais”.

Acrescenta que em simul-
tâneo foi realizada “a recolha 
extra de resíduos depositados 
nos contentores ou compacta-
dores, a lavagem e desinfecção 
de contentores, a recolha de 
monstros, a desratização e, 
ainda, a varredura e monda dos 
arruamentos públicos.”

Idalina Perestrelo realça 
que “a recolha de 19 toneladas 
de resíduos ao longo deste 
ano [2019], só neste tipo de 
campanhas fora do circuito 
habitual, é sintomática em 
relação à importância que estas 
assumem”.

“Para o ano de 2020, a au-
tarquia vai, por isso, aumentar 
o número de campanhas para 
um total de 22, ou seja, na prá-
tica haverá uma campanha de 
limpeza num bairro social de 
15 em 15 dias”, anunciou.

A responsável municipal 
considerou que este é um “ob-
jectivo ambicioso”, argumen-
tando ser “preciso conjugar 
estas acções com os restantes 

trabalhos de limpeza urbana 
no município”.

“Mas entendemos que é 
uma aposta necessária, com 
vista à limpeza e à melhoria da 
imagem e higiene urbana dos 
nossos bairros, zelando, acima 
de tudo, pela qualidade de vida 
dos nossos utentes, o que é 
sempre o objectivo primordial, 
mas também pela imagem da 
cidade”, declarou.

As acções de limpeza 
abrangeram os 12 bairros 
sociais do concelho (várias 
vezes com mais do que um 
bairro por dia), nomeadamente 
no Bairro da Nazaré, Bairro 
da Ribeira Grande, Bairro da 
Quinta Josefina, Bairro do 
Hospital, Bairro da Quinta 
Falcão, Bairro dos Viveiros, 
Bairro das Romeiras, Bairro 
de Santo Amaro, Bairro do 
Canto do Muro, Bairro da 
Ajuda, Bairro do Galeão e no 
Bairro do Pico dos Barcelos, 
refere a mesma nota.

Em cada uma das acções 
estiveram no terreno uma 
média de 25 trabalhadores, 
apoiados por viaturas ligeiras 
de caixa aberta e vários equi-
pamentos.

imagem de arquivo

Complexos balneares do 
Funchal com mais 9% de 
entradas em 2019

Os quatro complexos balneares da cidade do Funchal 
geridos pela empresa Frente Mar Funchal (FMF) regis-
taram, em 2019, um aumento de utentes de 9%, quando 
comparado com o ano anterior, segundo dados revelados 
segunda-feira (13) pela empresa municipal.

No total, em 2019, foram registadas 353.654 entradas 
nos complexos, um aumento de nove pontos percentuais 
quando comparado com o ano de 2018.

No entendimento de Nelson Abreu, administrador da 
FMF, o aumento representa um resultado “extremamente 
satisfatório”, tendo em conta os “investimentos realizados 
na época balnear em questão”.

O complexo balnear Poças do Governador foi o que 
mais cresceu, registando um aumento de 39% e totali-
zando um número total de 47.126 entradas.

“Foram mais 14 mil entradas do que na época balnear 
precedente”, disse, considerando que esta variação ficou 
a dever-se fundamentalmente “à recuperação, com a 
ajuda da Câmara Municipal do Funchal, do solário que 
foi danificado na intempérie de 2018”.

Por outro lado, o complexo balnear do Lido, um dos 
mais conhecidos, registou apenas um aumento de um 
ponto percentual, mas ainda assim, é o que regista maior 
número de utentes anuais (174.110).
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açOres

Portos dos Açores diz que turismo de cruzeiros 
vai crescer em várias ilhas da região

Academias insulares recebem menos 
do Estado – reitor açoriano

Marinha registou 142 casos e salvou 92 
vidas no mar dos Açores o ano passado

O reitor da Universidade dos Açores, 
João Luís Gaspar, declarou quinta-feira (9) 
que o investimento per capita do Estado 
nas universidades do continente tem sido 
“substancialmente mais elevado” do que  
nas academias das regiões autónomas.

“Um estudo efectuado de-
monstra, de forma inequívoca, 
que seja qual for a base de 
cálculo para a distribuição do 
Orçamento do Estado pelas 
universidades públicas, quando 
considerados apenas critérios 
demográficos e de escolaridade, 
independentes das instituições, 
o investimento per capita do 
Estado no ensino superior 
universitário tem sido subs-
tancialmente mais elevado no 
continente do que nas regiões autónomas”, 
declarou.

João Luís Gaspar, que falava no campus 
de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, 
na cerimónia evocativa do 44.º aniversário 
da academia açoriana, considerou que as 
dotações das universidades insulares “não 
contemplam a necessária compensação dos 
sobrecustos de insularidade e ultraperife-
ria”.

Para o reitor, esta realidade “desmente as 
afirmações que procuram camuflar uma rea-
lidade por todos reconhecida” e que, no caso 
dos Açores, “escondem o interesse de acabar 
com a estrutura tripolar” (campus de Ponta 
Delgada, Angra do Heroísmo e Horta) e com 
o estatuto de universidade autónoma.

De acordo com João Luís Gaspar, o “ex-
tenso estudo” realizado, que analisa a questão 
sobre “as diferentes perspectivas”, revela que 
no ensino superior o “investimento per capita 
do Estado é cinco euros superior no conti-
nente do que nos Açores”, sendo a situação 
“bem mais díspar, em prejuízo da região, se 
for tido em consideração apenas a população 
activa ou os estudantes matriculados e com 

aproveitamento no ensino secundário”.
O reitor reivindicou, assim, um aumento 

da dotação base inicial para a academia 
açoriana num valor “nunca inferior” a 1,2 
milhões de euros, a que devem acrescer as 
compensações dos sobrecustos da insulari-

dade e ultraperiferia dos Açores, através da 
criação de um fundo de coesão “calculado 
anualmente, nos mesmos termos” do que 
a Lei de Finanças Regionais determina as 
regiões autónomas.

A aplicar-se esta fórmula, sublinhou, as 
compensações dos sobrecustos seriam, no 
mínimo, de cinco milhões de euros anuais, o 
que corresponde a “pouco mais de meio por 
cento no contexto do investimento total do 
Estado nas universidades públicas”.

O responsável declarou, por outro lado, 
que o Contrato de Legislatura para o período 
de 2020-2023 assinado entre o Governo e as 
instituições de ensino superior não “reúne 
condições para ser aceite” pela academia 
açoriana.

O orçamento para 2020 que o integra, cujo 
valor não adiantou, “só garante a cobertura 
de 50% do défice provocado pelas alterações 
legislativas registadas até à data, deixando 
de fora, entre outros, o pagamento das 
valorizações remuneratórias do pessoal de 
carreira e os encargos com a integração dos 
trabalhadores precários”, o que corresponde 
a um valor de 750 mil euros.

A Marinha Portuguesa, atra-
vés do Centro de Coordenação 
de Busca e Salvamento 
Marítimo de Ponta Delgada, 
registou 142 casos e salvou 92 
vidas no mar dos Açores em 
2019, avançou quarta-feira 
(8) o gestor de operações do 
centro.

“Estes alertas [638 em 
2019] deram origem à abertura 
de 142 casos SAR [de busca 
e salvamento, do inglês ‘se-
arch and rescue’], dos quais 
129, efectivamente, na nossa 
área de responsabilidade. 
Como resultado, tivemos 92 
vidas salvas ou assistidas 
no mar, resultado destas ac-
ções”, afirmou o gestor do 
Centro de Coordenação de 
Busca e Salvamento Marítimo 
de Ponta Delgada (MRCC 
Delgada), Paulo Lourenço, no 
balanço da actividade opera-
cional do ano passado.

Em conferência de im-
prensa, em Ponta Delgada, 
na ilha de São Miguel, Paulo 
Lourenço revelou que as ac-
ções de busca e salvamento 
tiveram uma taxa de sucesso 
de 99% em 2019, percenta-
gem que aumentou 4,5% nos 
últimos quatro anos.

“Não é 100% porque, 
efectivamente, houve uma 
vida perdida. Um caso de uma 
embarcação, navio mercante, 
que vinha da área inglesa, que 
tinha transitado para a nossa 
área”, afirmou, esclarecendo 
que, em casos de emergência, 
os passageiros são desembar-

cados na zona de terra mais 
próxima.

Entre as 92 pessoas socorri-
das, o gestor de operações do 
MRCC Delgada deu “maior 
relevância” aos 48 incidentes 
provocados por avarias nas 
embarcações e aos 23 casos de 
pessoas salvas no “âmbito de 
acções de resgate médico”.

Face a 2018, existiu um 
decréscimo de 50 vidas sal-
vas (foram 142 nesse ano), 
situação explicada com o 
acidente marítimo “de gran-
des dimensões” ocorrido em 
Janeiro daquele ano com a 
embarcação “Mestre Simão”, 
na ilha do Pico, que obrigou à 
assistência de 70 pessoas.

Em 2018, o MRCC Delgada 
registou 268 casos, uma di-
ferença de 126 casos para as 
ocorrências do ano passado 
que o gestor operacional jus-
tificou com as “alterações de 

procedimentos internos e de 
gestão das ocorrências”.

“Por exemplo, recebemos 
alguns alertas que eram da 
responsabilidade directa do 
capitão do porto. Em vez de se 
abrir um caso SAR com essa 
informação, automaticamente 
passámos a informação para a 
gestão do capitão do porto”, 
assinalou.

Foram também registados 
cerca de 61 falsos alertas em 
2019, situações causadas em 
muitos casos devido a erros 
enviados automaticamente 
pelos sistemas e dispositivos 
incorporados nas embarca-
ções.

Paulo Lourenço apontou o 
possível aumento de acidentes 
marítimos de grandes dimen-
sões como um dos desafios 
para o futuro.

“Estes desafios são cada 
vez maiores. O aumento da 
navegação na região e com 
o aumento das escalas de 
cruzeiros, por exemplo, au-
menta significativamente o 
risco de acidentes marítimos 
e corremos o risco e estamos 
na iminência de poder desen-
volver operações de salva-
mento de grandes dimensões”, 
destacou.

O MRCC Delgada integra o 
Sistema Nacional para a Busca 
e Salvamento Marítimo, as-
segurando a coordenação das 
acções na Região de Busca e 
Salvamento de Santa Maria 
(SRR Santa Maria), a maior 
da Europa e segunda maior 
do Atlântico norte, com 5,2 
milhões de quilómetros qua-
drados, aproximadamente 
56 vezes a área do território 
nacional.

O turismo de cruzeiros nos 
Açores vai crescer 28% em 
passageiros desembarcados 
e 25% no número de escalas 
previstas em 2020, com vá-
rios navios a realizar escalas 
inaugurais em diversas ilhas, 
perspectivou quinta-feira (9) 
a Portos dos Açores.

Em nota de imprensa en-
viada às redacções, a entidade 
informa que estão previstas 
para este ano “cerca de 177 
escalas de navios das diversas 
operadoras internacionais 
mais significativas” nas es-
truturas portuárias do arqui-
pélago, sendo que, em 2019, 
a região recebeu 142 escalas, 
aumentando assim o indicador 
em 25%.

Quanto aos passageiros, 
prevê-se que, em 2020, pas-
sem pela região “cerca de 190 
mil cruzeiristas”, mais 28% 
que os “160 mil desembarca-
dos em ano anterior”.

“Também o número de tri-
pulantes aumentará em valor 
digno de registo já que os 85 
mil previstos para o corrente 
ano contrastam com os 68 mil 
tripulantes desembarcados em 
2019”, prossegue a nota.

A empresa que gere as 
estruturas portuárias dos 

Açores realça ainda que serão 
realizadas escalas inaugurais 
de vários navios em diversas 
ilhas, apontando para “o cres-
cimento do número de escalas 
que irá ocorrer nas ilhas do 
Pico, Graciosa, São Jorge e 
Santa Maria”.

Os meses de maior mo-

vimentação portuária serão 
Abril, com 59 escalas previs-
tas, Maio com 32 e Novembro 
com 17.

Em destaque está a opera-
ção da operadora “Ponant”, 
que passa a oferecer, em 2020, 
dois itinerários de oito dias 
na região.

Governo dos Açores quer certificar banana como 
produto com Indicação Geográfica Protegida

O Secretário Regional da Agricultura 
e Florestas revelou sexta-feira (10) que o 
Governo dos Açores quer certificar a banana 
como produto com Indicação Geográfica 
Protegida (IGP), contribuindo para valo-
rizar esta fruta e melhorar o rendimento 
dos produtores.

“A denominação IGP constitui uma 
protecção importante para a 
banana dos Açores, que se 
pode traduzir em mais valias 
para os produtores, melhoran-
do o seu rendimento, promo-
vendo novas oportunidades 
de negócio e contribuindo 
para o crescimento do sec-
tor”, afirmou João Ponte, que 
lançou o desafio à Frutaçor para liderar, 
conjuntamente com outras organizações 
de produtores, o processo de candidatura 
à certificação da banana IGP.

O governante, que visitou sexta-feira a 
Frutaçor – Cooperativa Agrícola Açoreana 
de Horto-Fruticultores, no concelho de Vila 
Franca do Campo, adiantou que aposta na 
certificação das produções agrícolas aço-
rianas através dos regimes de qualidade 
da União Europeia faz parte da estratégia 
regional para aumentar a notoriedade das 
produções, defender a sua autenticidade 
e valorizá-las junto dos mercados e dos 

consumidores, considerando que isso se 
pode traduzir em melhores rendimentos 
para os produtores.

O Secretário Regional referiu que, neste 
momento, além do Alho da Graciosa IGP, 
está em fase de registo a certificação da 
Manteiga DOP e do Chá DOP.

“É pela qualidade, pela diferenciação 
e não pela quantidade que as 
nossas produções agrícolas se 
devem posicionar nos merca-
dos”, frisou João Ponte.

O Secretário Regional 
salientou que a Cooperativa 
Frutaçor, com 40 associados, 
constitui um bom exemplo, 
desde logo pelo trabalho que 

tem vindo a fazer ao nível da valorização 
e comercialização da banana produzida na 
ilha de São Miguel.

Por outro lado, considerou que as obras 
de modernização em curso nas instalações 
desta cooperativa, apoiadas pelo Governo 
Regional, são fundamentais para aumentar 
a área de armazenamento e de laboração, 
assim como as condições de trabalho, o que 
irá traduzir-se em mais eficiência e mais 
condições para continuar a dinamizar a área 
da fruticultura, pois só assim é possível 
valorizar melhor as produções e melhorar o 
rendimento dos agricultores. GaCS/RM
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O meu passatempo favorito é escrever. 
Escrever é, nem mais nem menos, conversar 
sem ser interrompido. 

Mas escrever, ser articulista, ter opinião, 
não é fácil; mormente em épocas de liber-
dade… Em ditadura, os censores cortam; 
em democracia, muitas vezes, desancam nas 
redes sociais.

Em 1994 era colaborador do jornal “O 
Correio do Ribatejo”. Numa das crónicas 
desabafei a indignação e tristeza que sentia 
porque determinado leitor, não gostando do 
que escrevera, resolvera enviar-me carta pol-
vilhada de insultos. Carta anónima… claro.

Poucas semanas depois tive a boa e 
agradável surpresa ao abrir “O Correio do 
Ribatejo” de 27 de Julho de 1994 de deparar, 
em destaque, com Carta Aberta dirigida à 
minha pessoa, assinada pela leitora Natalina 
Milhano Pintão.

“Li com emoção e misto de tristeza e 

admiração a sua crónica sobre: “O Perigo de 
Escrever”.

“Creio não conhecer o homem, que, sema-
nalmente, nos contempla com um pouco do 
seu “pensar”, expresso em ideias profundas, 
simples e generosas, porque são humanas. 
“Sou dos que gostam de ler, nas páginas de um 
jornal, além de notícias dos acontecimentos do 
dia-a-dia, da terra (mais ou menos engalanadas, 
consoante quem escreve ou manda escrever), 
artigos de opinião. Essa opinião, leva-me a 
reflectir e comparar a minha opinião com essa 
outra opinião.

“A opinião é igual à minha? É diferente 
da minha? Não é isso que me ocupa, e muito 
menos me preocupa. O que eu quero é pensar… 

usar a minha cabeça, porque “cada cabeça sua 
sentença” (eu acho que é democrático, e até se 
ensina nas Escolas: ter opinião responsável).

“O que me interessa, isso interessa a va-
ler, é saber que o que foi escrito é verdade, 
ou pelo menos a verdade do “escritor”, sem 
intenções encapotadas, que expõe, “na praça 
pública” (como dizia sua avó), a sua opinião 
transparente.”

Seguem depois palavras amáveis, que não 
interessa transcrever.

Voltaire perguntava, certa vez, a mademoi-
selle Quinout: “Que ganhei eu em vinte anos 
de trabalho? Nada, a não ser inimigos. Tal é o 
preço que, quase sempre, deve esperar-se da 
cultura das letras: muito desprezo quando não 
se triunfa, muito ódio quando se triunfa”.

Sempre que o escritor publica livro de 
sucesso, logo se levantam vozes de inveja… 
até de amigos…

E a crítica? Como actua?

“A crítica, entre nós, é 
a impressão escrita sobre 
o joelho, com a pressa de 
quem vai salvar o pai da 
forca; escrita por amizade, 
ou por antipatia; as ‘nem 
sim nem sopas’; a de ajuste de contas (agora 
é que ele vai saber de que força é o filho de 
meu pai!); a dos ciúmes recalcados…” – 
Cruz Malpique, “Notícias de Guimarães”, 
de 4/10/91.

“Em Portugal, há uma larga tradição de 
murmúrio. De inveja. De cobiça. E de preguiça, 
também. Os valores raramente são reconhe-
cidos, e os mais inteligentes constituem o 
repasto ideal para a calúnia” – Disse, e disse 
bem, Helena Sacadura Cabral in: “Diário de 
Notícias”, citado no: “O Dia” de 9/9/02.

Em Portugal, e em toda a parte… Salvo 
raras excepções, o homem é sempre o mesmo. 
O homem… e a mulher.
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OpiniãO

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de PortugalO perigo de escrever

Em Portugal, e em toda a parte… 
Salvo raras excepções, o homem é 
sempre o mesmo. O homem… e a 

mulher…

Muita gente que se afirma cristã assim o 
faz baseada em concepções desprovidas de 
conhecimento histórico do tempo em que 
viveu Jesus, bem como do seu contexto 
cultural, linguístico e religioso. É preciso 
ter em mente que Jesus falava aramaico e 
hebraico, e devia saber egípcio, uma vez que 
deve ter interagido com as crianças daquele 
país, e ainda, provavelmente, grego e latim, 
as línguas dos dominantes da região.

O povo somente tinha o Antigo Testamento, 
repleto de histórias de vingança, pena capital 
para muitos pecados, extermínio de povos, 
etc. É o domínio da Lei de Talião. Pode-se 
pensar que a palavra “talião” designe o nome 
de alguém, mas vem do adjectivo tal – do 
latim talis – indicando o que significa essa 
lei, ou seja, tal ofensa, tal punição, isto é: a 
cada ofensa feita corresponde uma punição 
equivalente. É também conhecida por “olho 
por olho, dente por dente” (Ex 21,25), e ain-
da encontramos “fractura por fractura” (Lv 
24,19) e “vida por vida” (Dt 19,21).

Apesar de parecer vingança, ela estabe-
lece um limite para a punição, a execução 
da justiça, que deveria ser feita diante de 
testemunhas e por um juiz. A lei do talião  
foi aos poucos abrandada, substituindo a 
punição física por algum tipo de compen-
sação.

Apesar disso, encontramos traços da lei do 
amor no Antigo Testamento. Para começar, 
no livro do Levítico lemos: “Não te vingarás 
e não guardarás rancor contra os filhos do 
teu povo. Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Eu sou o Senhor” (Lv 19,18). No 
livro do Deuteronómio lê-se: “Amarás a 
Javé teu Deus com todo o teu coração, com 

toda a tua alma e com toda a tua força” 
(Dt 6,5). Porém, só com Jesus surgiu outro 
mandamento mais exigente: “Ouvistes o que 
foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o 
teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os 
vossos inimigos” (Mt 5,45-44).

No tempo de Jesus, três festas exerciam 
um papel importante: Páscoa, Pentecostes 
e Tendas. São as festas de peregrinação em 
que o povo se reunia para celebrar os grandes 
feitos do Senhor, libertador do seu povo. 
Cada uma delas durava uma semana inteira. 
Os peregrinos viajavam até Jerusalém em 
caravanas para evitar assaltos ou surpresas 
desagradáveis. Desde criança, Jesus partici-
pava dessas festas (conforme Lc 2,41-50).

A festa da Páscoa era a ocasião para ce-
lebrar a libertação da escravidão do Egipto. 
Foi durante essa festa que Jesus instituiu a 
Eucaristia, foi preso e morto.

A festa de Pentecostes, celebrada 50 dias 
depois da Páscoa, era o momento para re-
novar a Aliança que Deus fizera com o seu 

povo no monte Sinai. 
Lucas coloca no dia dessa 
festa a vinda do Espírito 
Santo sobre os apóstolos 
(At 2).

A festa das Tendas era 
a mais espectacular de todas. Para celebrá-
la, cada família construía nos arredores de 
Jerusalém uma cabana de folhagens na qual 
morava durante uma semana. Com isso, 
relembravam que Deus fizera seus antepas-
sados morarem em cabanas quando saíram 
do Egipto. À noite, os quatro candelabros de 
ouro eram acesos no Templo e o povo saía 
em procissão levando tochas, iluminando 
assim a cidade inteira. Foi durante essa 
festa que Jesus declarou: “Eu sou a luz do 
mundo” (Jo 7,12). 

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 BrasilAs festividades do tempo de Jesus

A festa das Tendas era a mais 
espectacular de todas: para 

celebrá-la cada família construía 
nos arredores de Jerusalém uma 

cabana de folhagens, na qual 
morava por uma semana.

A política portuguesa tem coisas engraça-
díssimas. Uma dessas coisas foi recentemente 
trazida para a ribalta da política pelo partido 
PAN, que avançou com um projecto de lei para 
que os políticos declarem a ligação a organiza-
ções ou associações de carácter discreto.

Com verdadeiro espanto pelo meu lado, 
André Silva, líder do PAN, referiu recente-
mente, arrastado pela intervenção de Rui Rio 
no âmbito da refrega interna do PSD, que não 
é concebível, no século XXI, que pessoas que 
pertençam a sociedades secretas ou discretas, 
que são caracterizadas por fortes hierarquias 
e por um enorme secretismo ou uma enorme 
opacidade não declarem aos seus eleitores que a 
elas pertencem. Enfim, algo de verdadeiramen-
te surreal. Surreal e muitíssimo perigoso.

Muito mais lúcido e directo foi, no meio 
de toda esta balbúrdia, Miguel Pinto Luz, que 

creio ter referido que a Maçonaria poderá não 
ter menos influência política que um qualquer 
grande clube desportivo. A evidência! Uma 
evidência que me leva a colocar ao leitor 
esta pergunta: imagina os parlamentares bri-
tânicos, alemães, franceses, até espanhóis, a 
convidarem as direcções dos grandes clubes, 
anualmente, para almoços em sede parlamen-
tar? Claro que não!

Claro está que todas as comunidades huma-
nas, mormente as nacionais, possuem socie-
dades secretas, ou, vá lá, discretas. Exemplos 
deste tipo de instituições são a Maçonaria, a 

Opus Dei, a Rosa Cruz e as mil e uma espalha-
das por todo o mundo e de que se conhecem 
as grandes linhas de funcionamento. Algumas 
destas sociedades têm natureza religiosa, uma 
vez que o fenómeno religioso é uma realida-
de omnipresente no seio das comunidades 
humanas – de todas elas e desde que os seres 
humanos se interrogam sobre quanto os rodeia. 
A prova desta realidade está, precisamente, 
na recente renúncia ao segredo pontifical em 
matéria de abusos diversos sobre pessoas 
por parte do clero católico. Embora – há que 
referi-lo – isto seja o que foi dito e decidido, 
porque a prática será completamente diferente. 
As coisas são como são.

Esta iniciativa do PAN, na peugada das 
considerações de Rui Rio, é, todavia, extre-
mamente perigosa, porque a ter de ser como 
a ideia proposta avança, surge a possibilidade, 

por qualquer razão con-
veniente a um grupo de 
interesses, de se acusar 
alguém de ser mação, ape-
nas por via testemunhal, 
expondo mirabolâncias 
possíveis, insusceptíveis de rebater, mesmo 
que assista razão ao falsamente acusado. É 
um terrível e perigoso alçapão.

É preciso viver fora da realidade da vida 
para se acreditar que a moralização da vida 
pública passa por um caminho tão perigoso 
como este. Nem no tempo da II República, 
com Salazar no poder, se foi legalmente para 
um patamar deste tipo. Basta recordar como 
Salazar e Fernando Bissaya Barreto eram 
verdadeiros amigos íntimos, com encontro 
de refeição semanal em Lisboa. É o tempo a 
voltar para trás, mas muito lá para trás.

Aflições
Claro está que todas as comuni-

dades humanas, mormente as 
nacionais, possuem sociedades 

secretas, ou, vá lá, discretas.

Por Hélio Bernardo Lopes
Correspondente de Portugal
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saúde e ciência

INEM recebeu no ano 
passado mais de 1,3 
milhões de chamadas  
para emergências

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) 
do INEM recebeu no ano passado mais de 1,3 milhões de 
chamadas de emergência para dar resposta a situações de 
doença súbita ou trauma, segundo um balanço sexta-feira 
(10) divulgado.

Os dados, divulgados no ‘site’ do Portal da Saúde, 
referem que, no total, os meios de emergência foram 
accionados 1.339.048 vezes.

Já os quatro helicópteros do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM) foram accionados para 963 
ocorrências, uma média diária de três missões.

Este serviço do INEM disponibiliza cuidados de Suporte 
Avançado de Vida (SAV) no local das ocorrências e durante 
o transporte até às unidades de saúde mais adequadas ao 
estado clínico dos utentes.

As 44 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação 
(VMER), distribuídas por todo o território continental, 
foram activadas por 97.970 ocasiões, o que significa que 
diariamente foram accionadas 268 VMER e que cada 
viatura foi accionada seis vezes por dia.

As Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), 
tripulada por um(a) enfermeiro(a) e por um(a) técnico(a) 
de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) e que facultam 
medidas de cuidados diferenciados, contabilizaram 36.616 
ocorrências. Diariamente, as 40 ambulâncias SIV foram 
chamadas a intervir, em média, por 100 ocasiões.

As 56 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) do 
INEM foram accionadas, no ano passado, em 140.433 
ocasiões, enquanto os Motociclos de Emergência Médica 
(MEM) foram activados para 6.110 ocorrências, garantido 
assim uma chegada mais rápida de um meio de socorro 
ao local do incidente.

O balanço indica ainda que as quatro ambulâncias de 
Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP), um serviço 
que se dedica ao transporte de recém-nascidos e doentes 
pediátricos em estado crítico entre unidades de saúde, 
efectuaram 1.439 serviços.

Já a Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de 
Emergência (UMIPE), responsáveis por transportarem 
até ao local das ocorrências os psicólogos do Centro de 
Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), foram 
activadas 610 vezes.

Os dados indicam também que as ambulâncias do INEM 
sediadas em Postos de Emergência Médica (PEM) das 
Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa e Corpos de 
Bombeiros foram accionadas por 880.604 ocasiões.

No final do ano passado, para aumentar a capacidade de 
socorro dos parceiros do Sistema Integrado de Emergência 
Médica (SIEM), o INEM celebrou mais 12 protocolos para 
constituição de posto PEM, passando o SIEM a contar com 
371 ambulâncias aptas a prestar cuidados de emergência 
pré-hospitalar a todos os cidadãos.

Competência específica para ecografias na gravidez já avançou – Ordem

Estudo demonstra que a retina pode facilitar 
diagnóstico da doença de Alzheimer

Um estudo desenvolvido 
por uma equipa multidiscipli-
nar da Faculdade de Medicina 
de Coimbra demonstrou que 
a retina pode facilitar o diag-
nóstico precoce da doença de 
Alzheimer, anunciou segun-
da-feira (13) a Universidade 
de Coimbra (UC).

“A retina poderá funcionar 
como um biomarcador não in-
vasivo relevante para o diag-
nóstico precoce da doença de 
Alzheimer”, de acordo com 
um estudo inovador, afirma a 
UC, numa nota enviada ontem 
à agência Lusa.

A Alzheimer é caracteri-
zada pela “perda gradual e 
irreversível de determinadas 
funções cerebrais, como a 
memória, a atenção e a lingua-
gem”, representa cerca de 60 
a 70% dos casos de demên-
cia, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, e o seu 
diagnóstico “não é fácil de 
fazer”, sublinha a UC.

Além de exigir vários 
exames, o diagnóstico é feito, 
frequentemente, numa fase 
moderada ou avançada da 
doença, havendo, por isso, 
“necessidade urgente de iden-
tificar biomarcadores subclí-
nicos que possam ajudar a 
diagnosticar precocemente o 
início da doença e de forma 
confiável”.

Uma vez que a retina é um 
tecido do sistema nervoso 

central (“tem a mesma origem 
embrionária que o cérebro”) 
e é considerada uma exten-
são do cérebro, a equipa de 
investigadores, coordenada 
por Francisco Ambrósio, ex-
plorou o conceito da “retina 
como um espelho ou janela 
para o cérebro”, isto é – ex-

plica a UC – “a retina pode 
“mostrar” o que acontece 
no cérebro, no contexto de 
doença de Alzheimer”.

Nesse sentido, foi realiza-
do “um estudo longitudinal, 
único e inovador, com um 
modelo animal triplo transgé-
nico da doença de Alzheimer 
(3×Tg-AD), um murganho 
que possui três genes huma-
nos com mutações associadas 
a esta doença neurodegenera-
tiva”. Foi também usado um 
grupo de controlo (murganhos 
saudáveis).

Em cada um dos períodos 
de vida do modelo animal 
(com uma esperança média de 
vida de dois anos), os investi-
gadores efectuaram testes em 
que avaliaram a estrutura e a 
função da retina, assim como 
a estrutura cerebral.

Os resultados, já publica-
dos na Alzheimers Research 
& Therapy – “uma das princi-
pais revistas internacionais” 
na área das neurociências e da 
neurologia clínica – indicam 
“a existência de alterações 
estruturais e funcionais na 

retina e alterações estruturais 
no córtex visual do modelo 
animal 3×Tg-AD”, afirma o 
líder do estudo.

“Estas alterações neurais 
poderão ser usadas como 
um biomarcador adicional 
para o diagnóstico precoce 
da doença de Alzheimer”, 
salienta.

“Além disso, este traba-
lho reforça a possibilidade 
de se usar o olho como uma 
ferramenta adicional (de 
modo não invasivo) para o 
diagnóstico precoce e monito-
rização terapêutica da doença 
de Alzheimer”, acrescenta, 
citado pela UC, Francisco 
Ambrósio.

Notou-se que “a retina, até 
certo ponto, mimetiza o que 
acontece no cérebro, isto é, 
no cérebro há uma redução 
do volume da estrutura do 
hipocampo (região do cére-
bro associada à memória) e 
do córtex visual, e na retina 
também ocorre uma redução 
da sua espessura”, explica o 
investigador.

“Em todas as fases estu-
dadas [4, 8, 12 e 16 meses], 
observou-se uma redução da 
espessura das camadas mais 
internas da retina, o que se 
correlaciona com a redução 
do volume do hipocampo e 
do córtex visual. Esta corre-
lação sugere que se poderá 
utilizar a retina como mais 
uma ferramenta para o diag-
nóstico precoce da doença 
de Alzheimer”, explicita 
Francisco Ambrósio.

Posteriormente, a equipa 
de especialistas, constituída 
também por Miguel Castelo-
Branco, Rui Bernardes e 
Isabel Santana, realizou es-
tudos com humanos, tendo 
confirmado “a existência de 
algumas alterações na retina 
e uma associação positiva 
entre as alterações no cérebro 

e na retina”, refere Francisco 
Ambrósio.

Mas, adverte, “para uma 
validação robusta da possi-
bilidade de se usar a retina 
como biomarcador, é neces-
sário aumentar o número de 
doentes”.

Mesmo assim, conside-
rando que o diagnóstico 
precoce é crucial para um 
tratamento mais eficaz da 
doença de Alzheimer e que 
o olho permite realizar testes 
não invasivos, ao contrário 
do cérebro, “este trabalho 
constitui uma abordagem bas-
tante relevante para a prática 
clínica”, sustenta.

“Face aos resultados obti-
dos, seria interessante que os 
neurologistas ponderassem a 
prescrição de testes da retina, 
por exemplo, uma tomogra-
fia de coerência óptica (em 
inglês, OCT), um exame 
de rotina rápido e simples 
e que não é muito dispen-
dioso, que permite avaliar 
a espessura das camadas da 
retina, contribuindo assim 
para a validação do método 
no diagnóstico precoce da do-
ença de Alzheimer”, conclui 
o Francisco Ambrósio.

Apesar de o estudo se ter 
focado na Alzheimer, pode ser 
alargado a outras patologias, 
como doença de Parkinson e 
escleroses múltipla e lateral 
amiotrófica.

O estudo foi realiza-
do no âmbito do projecto 
“Alterações cerebrais na 
doença de Alzheimer: a retina 
como um espelho do início 
e progressão da doença?”, 
distinguido com o Prémio 
Mantero Belard e Prémios 
Santa Casa Neurociências 
2015, e é também financiado 
pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT) e por 
fundos europeus (FEDER e 
COMPETE 2020).

créditos foto: cristina pinto

A Ordem dos Médicos já criou a 
competência específica para realizar 
ecografias na gravidez, decisão que 
decorreu do caso do bebé “sem ros-
to” que nasceu em Setúbal, situação 
que foi a “mais difícil” do primeiro 
mandato do actual bastonário.

Em entrevista à agência Lusa a 
propósito da sua recandidatura ao 
cargo nas eleições de 16 de Janeiro, 
Miguel Guimarães anunciou que foi 
aprovada em meados de Dezembro 
a competência específica para os 
médicos fazerem ecografias de 
acompanhamento da gravidez, bem 
como a criação da figura do provedor 
do doente ou provedor da saúde, 
que ainda tem de ser validada pelo 
parlamento.

A questão da competência em 
ecografias avançadas para acompa-
nhamento da gravidez foi suscitada 
pelo próprio bastonário na sequência 
do caso ocorrido em Outubro do bebé 
que nasceu com malformações gra-
ves num hospital de Setúbal, depois 
de a mãe ter sido acompanhada numa 

unidade privada onde o obstetra 
Artur Carvalho não terá sinalizado 
qualquer problema.

Miguel Guimarães assume este 
caso como o mais difícil do seu 
primeiro mandato de três anos:

“Foi uma situação que teve um 
impacto enorme, porque percebi 
que no Conselho Disciplinar da 
Região Sul as coisas não estavam 
bem. Nomeadamente em casos desse 
médico, que tinha cinco queixas já 
acumuladas, por situações aparen-
temente semelhantes, e não tinha 
nenhuma ainda resolvida. E porque 
acho que houve uma falência da 
nossa parte em termos disciplinares. 
Mas, sobretudo, porque esse caso 
veio demonstrar a fragilidade do 
nosso sistema. Nós temos de facto um 
sistema muito frágil”, descreveu.

O bastonário aponta o dedo à 
Entidade Reguladora da Saúde, di-
zendo que “não cumpriu o que devia 
ter feito” e também à Administração 
Regional de Saúde (ARS) de 
Lisboa.

Em causa está o facto de a clínica 
onde trabalhava Artur Carvalho ter 
sido licenciada ‘online’, sem fiscali-
zação do regulador há anos. Por outro 
lado, a clínica aceitava credenciais 
do SNS, apesar de não ter qualquer 
convenção com o Estado.

“Eu tenho quase a certeza de que 
não há acções de fiscalização das 
ARS com aquilo que são as con-
venções com o sector privado ou 
social. E, portanto, nós temos um 
sistema que não funciona. E como 
não funciona, na altura, enfim, acabei 
por fazer um bocado o papel que se 
calhar cabia à senhora ministra da 
Saúde e eu peço desculpa por isso. 
Tive reuniões com a Administração 

Regional de Saúde, com a Entidade 
Reguladora e pedi a intervenção do 
Ministério Público”, recorda.

Apesar de reconhecer que o caso 
do bebé de Setúbal abalou a imagem 
dos médicos e da Ordem, critica os 
“fazedores de opinião” que transmi-
tiram informações falsas, nomeada-
mente sobre a responsabilidade do 
bastonário e da própria Ordem.

A esse propósito, vinca que o 
bastonário não tem competência 
sobre a parte disciplinar dos médicos 
e socorre-se das eleições que estão a 
decorrer na Ordem para mostrar que 
o bastonário “concorre sozinho, sem 
lista”, enquanto as secções regionais 
é que apresentam candidatos aos 
conselhos disciplinares.

Miguel Guimarães acredita ter 
feito o que lhe cabia, assumindo 
falhas, e pedindo desculpas aos 
portugueses.

Sobre a competência para a reali-
zação das ecografias específicas da 
gravidez, anuncia que já está a ser 
designada a direcção do colégio que 

vai liderar esta matéria, seguindo 
depois uma carta para todos os obs-
tetras e radiologistas com os critérios 
de admissão.

Ou seja, os médicos que já têm 
a experiência definida na própria 
competência para fazer ecografia 
obstétrica avançada vão receber a 
certificação por consenso do co-
légio.

Para os novos especialistas serão 
definidos critérios e formação espe-
cífica para conseguirem a competên-
cia nas ecografias da gravidez.

À medida que forem sendo atribu-
ídas as competências aos médicos, 
será criada no ‘site’ da Ordem uma 
listagem dos clínicos aptos para estas 
ecografias da gravidez.

“A lista vai sendo feita à medida 
que as pessoas têm a competência 
e se inscrevem. Este é um processo 
dinâmico”, explica. Nos primeiros 
meses será normal que nem todos 
os médicos aptos a realizar estas 
ecografias surjam já listados como 
tendo a competência.
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pOrtugueses nO mundO

Mobiliário português leva à Alemanha novidades 
para enfrentar instabilidade de mercados europeus

Lusodescendente leva sabores de 
Portugal ao centro da China

Portugueses entregam 
toneladas de alimentos e água 
a vítimas dos fogos na Austrália

Por António Sampaio
Enviado da agência Lusa

Um grupo predominantemente de portugueses entregou 
hoje toneladas de alimentos, água e outros víveres numa 
zona a sul de Sydney para apoio a comunidades afectadas 
pelos incêndios florestais que têm afectado a Austrália.

“Começou com uma ideia e um ‘post’ no Facebook e 
depois foi crescendo”, contou à Lusa Ricardo Marques, 41 
anos, que vive desde os 12 em Sydney, para onde imigrou, 
de Portugal, com os pais.

Marques contou à Lusa que a ideia começou na família 
e amigos, mas que rapidamente foi crescendo, com as 
redes sociais a levarem muitos desconhecidos a entregar 
comida, água, fraldas e outros bens para apoiar populações 
afectadas.

Mais de uma dezena de camiões, entre 10 e 12 carrinhas, 
algumas com atrelados e outros carros seguiram domingo 
(12) em coluna desde os arredores de Sydney para a zona 
de Bateman’s Bay, na costa sul de Nova Gales do Sul.

O grupo de portugueses diz que foi apenas um gesto de 
solidariedade e sublinha o facto de se terem juntado à inicia-
tiva “pessoas que nem sequer conhecia”, mas que quiseram 
apoiar, permitindo juntar 30 toneladas de material.

“Tinha camiões para levar as coisas e por isso pensei em 
pôr uma mensagem no Facebook a ver se alguém queria 
contribuir, ajudar”, disse.

“Houve muita gente que foi ao nosso armazém levar coi-
sas. Pessoas que não conheço, que não sei quem são sequer. 
Deixaram comida enlatada e outras coisas. Reunimos tudo 
e hoje [domingo] fomos entregar”, explicou.

A coluna de veículos descarregou o material doado junto 
de um dos pontos estabelecidos próximo de Bateman’s 
Bay, a sul de Sydney.

“O exército vai agora distribuir tudo a pessoas em algumas 
zonas muito afectadas, mais remotas”, disse.

A viagem permitiu ver algumas das zonas destruídas 
pelos fogos que em todo o país já causaram 28 mortos, 
destruíram mais de 2.200 casas e queimaram uma área 
maior que Portugal.

“É uma destruição devastadora. São os maiores fogos 
de que me lembro aqui”, disse.

Ricardo Marques explicou que ainda está a pensar se 
fará ou não uma segunda recolha, visando especialmente 
apoio a animais – estima-se que foram mortos mais de mil 
milhões de animais em todo o país.

Hoje a coluna deixou já mais de 250 litros de combus-
tível para apoiar o jardim zoológico perto de Bateman’s 
Bay, que está a sentir grandes dificuldades para apoiar os 
animais no parque e na região.

Presença portuguesa nos Óscares com nomeação 
de filme “Klaus” nas longas de Animação

A produção espanhola “Klaus”, dos realizadores 
Sergio Pablos e Carlos Martínez López, foi nomeada 
para o Óscar de Melhor Longa-metragem de Animação, 
contando com os portugueses Sérgio Martins e Edgar 
Martins na equipa.

“Klaus: A Origem do Pai Natal”, do espanhol Sergio 
Pablos, cocriador dos filmes “Gru – o Maldisposto”, apre-
senta, de acordo com a Netflix, “um estilo de animação 
único que combina técnicas tradicionais de desenho 2D 
com a tecnologia mais avançada”.

O filme, disponível na Netflix desde 15 de Novembro, foi 
realizado na íntegra nos SPA Studios, em Madrid, com uma 
equipa que junta pessoas de mais de 20 países, incluindo 
dois portugueses: Sérgio Martins, ‘Animation Supervisor’, 
e Edgar Martins, ‘Story Department Supervisor’.

Filho de portugueses emi-
grados na Alemanha, o ‘chef’ 
Mário Vieira viveu em 18 pa-
íses, antes de se instalar numa 
das mais vibrantes cidades 
da China, onde serve pratos 
tradicionais portugueses num 
resort de luxo.

“Os chineses gostam muito 
de marisco e de bacalhau”, diz 
à agência Lusa o lusodescen-
dente, radicado há 12 anos em 
Changsha, cidade com cerca 
de oito milhões de habitantes 
e capital da província de 
Hunan.

“Também faço feijoada, co-
zido à portuguesa, trouxas de 
ovos ou pão-de-ló”, enumera. 
Outro prato que “sai bem” é 
o frango piri-piri: “Às vezes 
são duas da manhã e estou 
na piscina a fazer frango no 
churrasco”.

Mário Vieira nasceu na 
Alemanha há 50 anos, filho 
de um casal de Alcobaça, 
distrito de Leiria. Trabalha na 
cozinha há três décadas, com 
passagens por Grécia, Itália, 
Rússia, Egipto, Tailândia ou 
Vietname.

Em 2007, uma firma alemã 
encarregou-o de uma visita 
de prospecção à China, para 
estudar a abertura de um res-
taurante.

“Fui do Norte ao Sul da 
China e quando cheguei a 

Changsha, com base na in-
formação que obtive sobre 
os planos de desenvolvimen-
to da cidade, decidi ficar”, 
recorda.

Não se enganou: Nos últi-
mos dez anos, o PIB (Produto 
Interno Bruto) de Changsha 

cresceu 460%, o ritmo mais 
alto entre todas as cidades 
da China, segundo dados ofi-
ciais, reflectindo a estratégia 
de Pequim de descentralizar 
a riqueza concentrada no 
litoral.

Capital da dinastia Han, 
há mais de dois mil anos, a 
cidade conservou poucos tra-
ços desse passado: dezenas de 
arranha-céus erguem-se hoje 
nas margens do rio Xiang, 
onde, quando Mário chegou, 
“não existia nada”.

“Aqui, numa semana, muita 

coisa muda. Não sei o que se 
vai passar nos próximos cinco 
anos”, descreve o lusodes-
cendente, acrescentando que 
se identifica com a dinâmica 
local.

“Não há um dia igual”, 
diz.

A cidade é também sede da 
Hunan Broadcasting System, 
a segunda maior cadeia tele-
visiva da China, a seguir à 
estatal CCTV, e produtora de 
alguns dos mais populares 
programas de televisão do 
país e da Mango TV, platafor-
ma ‘online’ com cerca de 50 
milhões de usuários diários e 
programação original.

Milhares de jovens chine-
ses acorrem todos os anos a 
Changsha na esperança de 
integrarem a crescente indús-
tria de entretenimento do país, 

alimentando uma vibrante 
vida nocturna, com discotecas, 
bares de ‘karaoke’ e restauran-
tes cheios até de madrugada, 
durante toda a semana.

“O chinês de Changsha 
gosta muito de sair”, retrata 
Mário. “Esta cidade não pára, 
durante 24 horas”.

Em 2014, Mário casou-se 
com uma chinesa, com quem, 
entretanto, teve um filho.

A ligação à gastronomia 
vem do pai, que era também 
‘chef’ de cozinha e tinha um 
hotel e um restaurante na cida-
de alemã de Dusseldorf.

O pai queria que estudasse 
medicina ou que fosse para pa-
dre, mas Mário sempre quis ser 
chefe, “apesar dos sacrifícios” 
que a profissão exige.

“Tens que ter tempo para 
toda a gente, menos para ti”, 
aponta. “Os ‘chefs’ são como 
os palhaços: têm que fazer rir 
as pessoas, estejas cansado ou 
com problemas, tens que estar 
sempre pronto”, descreve.

De Portugal diz gostar 
sobretudo da tranquilidade 
do Norte: “Lisboa é muito 
interessante, mas eu prefiro 
o sossego”.

E sente saudades da costa, 
apesar das vastas praias do 
Oceano Pacífico.

“Não há cheiro igual ao do 
oceano Atlântico”, diz.

chef’ mário Vieira

Dezasseis empresas portuguesas do 
sector do mobiliário mostram na feira 
imm Cologne, na Alemanha, as novi-
dades na qualidade do ‘design’ e tec-
nologia que lhes permitem fazer frente 
à incerteza dos principais destinos das 
suas exportações.

O sector, que “cresceu 
bastante e está agora numa 
fase de maturação”, olha com 
atenção para a instabilidade 
vivida em França, Espanha e 
no Reino Unido.

Miguel Pereira, responsá-
vel da internacionalização da 
Associação Portuguesa das 
Indústrias de Mobiliário e 
Afins (APIMA), revelou, em 
declarações à agência Lusa, 
que as empresas portuguesas 
equacionam alternativas.

“A instabilidade, não só política, mas 
social, afecta-nos pelas incertezas que 
acarreta. Em França, vamos ter agora 
uma feira em Paris, e já recebemos a 
indicação da dificuldade de locomoção 
das pessoas. Corremos o risco de fazer 
uma feira essencial para as empresas 
portuguesas e os visitantes não terem 
forma de lá chegar por causa das gre-
ves”, afirmou.

“As empresas continuam a fazer 
negócios com o Reino Unido, mas 
estão sempre ansiosos, sem saber o 
que o ‘Brexit’ vai trazer. É uma incóg-
nita, mas há um receio muito grande”, 
acrescentou.

“Estamos a tentar oferecer alternati-
vas, quer de exposição, quer de acções, 

de outros mercados. (…) Estamos a 
tentar cativar visitantes fora da Europa 
para que possamos dar esta opção às 
nossas empresas”, indicou Miguel 
Pereira, referindo-se aos mercados 
norte-americano e asiático.

São mercados “que exigem mais, 
ao nível de investimentos, são mais 
longínquos, têm uma forma de traba-
lhar diferente, têm outras regras. Mas 
também são apelativos pela estabilidade 
que têm e pela avidez de produto, primei-
ramente europeu, e depois português, 
que já é muito bem cotado”, explicou 
o responsável pela internacionalização 
da APIMA.

De acordo com os últimos dados 
oficiais avançados pela associação 
sectorial, as exportações portuguesas de 
mobiliário e colchoaria aumentaram 2% 
nos primeiros nove meses de 2019, face 
ao mesmo período de 2018, somando 
1.400 milhões de euros.

“O sector está bem, passa sempre 

por picos, há sempre uma preocupação 
a pairar. Fala-se, nos últimos dois anos, 
de estarmos na iminência de uma nova 
crise, mas o sector tem estado bem. Na 
crise de 2008, as empresas foram obriga-
das a exportar. Agora, como já estamos 

nos mercados internacionais, 
estas oscilações já não são tão 
sentidas”, sublinhou Miguel 
Pereira.

Na imm Cologne, que 
começou segunda-feira (13), 
vão estar 16 empresas portu-
guesas, cinco delas apoiadas 
pela APIMA.

Esta é a mais importante 
feira de móveis decoração 
de interiores da Alemanha, 
uma “referência no sector 
do ‘lifestyle’ e da oferta 
para a casa”, acrescentou o 

responsável.
“O reconhecimento da qualidade das 

empresas portuguesas tem-se reflectido 
na qualidade dos nossos espaços e dos 
negócios que temos conseguido fazer, 
o que faz com que tenhamos saído 
daquela obscuridade, de sermos vistos 
como um país muito pequenino, com 
umas ‘marcazinhas’ engraçadas, mas 
que não são nada do outro mundo. Já 
temos marcas com um grande reconhe-
cimento e que são colocadas ao lado 
das principais referências do sector”, 
congratulou-se.

A imm Cologne decorre até domingo, 
dia 19, contando com 1.158 expositores 
de todo o mundo e quase 150 mil visi-
tantes de 145 países.



QUALIDADE                   SEM IGUAL
14 de Janeiro de 2020 | 9

cOmunidade

FADOalado esgotou lotação em espectáculos em Toronto
Por João Vicente

Composto por cinco vocalistas e igual número de músi-
cos, o agrupamento FADOalado, vindo da cidade de Praia 
da Vitória, na Ilha Terceira - Açores, foi a atracção que 
sábado (11) e domingo (12) resultou em lotação esgotada 
nos espectáculos que se realizaram na Casa dos Açores do 
Ontário (CAO) e na Casa do Alentejo de Toronto (CAT), 

respectivamente.
O grupo, que usa o fado como raiz, tem-se revelado uma 

sensação onde quer que actue e incorpora a canção nacional 

no seu repertório como ponto de partida para outros voos 
que mais se assemelham à prestação de grupos de ópera 
“pop”.

Assim, cantar à vez ou em harmonia, e uma colocação 
de voz mais formal, são factores que os definem e que as 
plateias que os procuram claramente apreciam.

Durante a sua actuação na CAO – que se prolongou por 
cerca de duas horas, com um breve interregno pelo meio – 

as cerca de três centenas de 
espectadores demonstraram o 
seu apreço não só com fortes 
e prolongados aplausos, como 
em ovações em pé, culmi-
nando em apoteose final no 
momento da despedida.

Contudo, não foi só pela 
música e pelo canto que os 
FADOalado brilharam, pois 
a interacção com o público 
pontuou todas as pausas entre 
as canções com comentários 
frequentemente jocosos que 

ajudaram à aproximação com os espectadores e tanto durante 
o interregno como no final do espectáculo houve oportunidade 
para um contacto directo entre a assistência e os artistas.

De resto, no período que marcou o intervalo foi servido 
um aperitivo de pão e enchidos enquanto os elementos do 
grupo vendiam CDs, altura em que se procedeu ainda ao 
leilão de um quadro pintado pela pianista, Tânia, antes de 
se dar seguimento à segunda parte do espectáculo.

Assentes nos sólidos alicerces musicais criados por Tânia 
Gaspar (piano), Diogo Brasil (guitarra clássica), Ricardo 
Martins (bandolim), Bernardo Oliveira (percussão) e Gonçalo 
Fonte (acordeão), as vozes de Filipa Lima, Lizélia Toste e 
Ivânia Pires, assim como as irmãs – e fundadoras do grupo 
– Sara e Leandra Mota, viriam a construir momentos mag-
níficos que a todos deixaram deslumbrados.

Além de clássicos do fado propriamente dito, interpre-
tados quer com um sentido mais purista, quer com vozes 
de vários tons a conjugarem-se em harmonia, este grupo já 
conta também com seis temas originais que apresentaram 
ao público nesta sua passagem por Toronto.

As origens dos FADOalado assentam nas irmãs Mota, 
que já cantavam fado assim como em harmonia com Filipa 
Lima.

Em 2015, por altura do Carnaval, integraram neste con-
junto as outras duas vocalistas tendo continuado a partir daí 
porque, como destacam, à amizade somaram o talento e o 
prazer de cantarem e tocarem juntos.

Em 2019 os FADOalado realizaram 28 espectáculos, um 
dos quais em Boston, além de duas digressões a Portugal 
continental.

Actualmente falta-lhes apenas actuar nas ilhas Flores, 
Corvo e Sta. Maria, nos Açores, e vêem com entusiasmo a 
possibilidade de uma nova digressão a Toronto.

O grupo está presentemente a dar os últimos toques num 
álbum, a editar em CD na primeira metade de 2020.
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Rui Bettencourt visita comunidade 
açoriana no Canadá

Encontro junta pela primeira vez 
comunidades devotas de Nossa 
Senhora na NazaréO Secretário Regional Adjunto da 

Presidência para as Relações Externas 
encontra-se, entre 12 e 18 de Janeiro, no 
Canadá, onde vai participar numa série 
de sessões de divulgação da plataforma 
‘Açorianos no Mundo’ junto da comunidade 
açoriana residente em diversas províncias 
daquele país.

Rui Bettencourt, que estará acompanhado 
pelo Director Regional das Comunidades, 
Paulo Teves, iniciou o seu périplo no do-
mingo, 12 de Janeiro, junto da comunidade 
açoriana do Quebeque, seguiu depois para 
Manitoba, no dia 13, Alberta nos dias 14 e 
15, e Colómbia Britânica, a 16 de Janeiro, 
terminando no Ontario, nos dias 17 e 18.

Os encontros, que são abertos à comuni-
dade, vão decorrer nas Casas dos Açores do 
Ontário, Quebeque e Winnipeg e em outras 
associações e instituições.

Nesta deslocação, o Secretário Regional 
também se reunirá com jornalistas de 

órgãos de Comunicação de Ontário, a 17 
de Janeiro, para apresentar a plataforma 
‘Açorianos no Mundo’ e o Conselho da 
Diáspora Açoriana.

A plataforma ‘Açorianos no Mundo’, 
disponível no endereço https://acorianos-
nomundo.azores.gov.pt/ surge no segui-
mento da publicação do Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/2019/A, 
de 5 de Agosto, que cria 
o Conselho da Diáspora 
Açoriana (CDA) e que 
institui que, além de outros 
membros, este órgão deve 
ser constituído por 19 con-
selheiros representativos 
das diversas áreas geográ-
ficas da diáspora açoriana, 
que representarão e de-
fenderão os interesses das 
suas comunidades junto do 
Governo dos Açores.

O site permite a inscrição de todos os 
Açorianos residentes fora do arquipélago, 
com a possibilidade de estes se candida-
tarem a conselheiros, votarem e elegerem 
os conselheiros da sua área geográfica de 
residência.

Deste modo, o Governo dos Açores 
pretende aproximar todos os Açorianos re-
sidentes fora da Região, envolvendo-os no 
processo democrático de participação e no 
exercício de uma cidadania activa, aquando 
da tomada de decisão na eleição dos repre-
sentantes das comunidades, de acordo com a 
área geográfica onde residem. GaCS/SN

Comunidades devotas de 
Nossa Senhora da Nazaré vão 
reunir-se na Nazaré, entre os 
dias 24 e 26, num encontro 
que culminará com a criação 
de uma rede internacional de 
países do mundo onde o culto 
se mantém activo.

Dezenas de participantes 
de “vários países de língua 
portuguesa onde este cul-
to está presente, sobretudo 
do Brasil”, são esperados 
na Nazaré para o primeiro 
Encontro de Comunidades de 
Devotas de Nossa senhora da 
Nazaré, divulgou a Câmara.

O encontro é uma das 
primeiras iniciativas aber-
tas ao público no âmbito 
da candidatura do Culto de 
Nossa Senhora da Nazaré – 
Práticas e Manifestações a 
Património Cultural Imaterial 
da Humanidade da UNESCO, 
provida pela Câmara da 
Nazaré em parceria com o 
governo do Estado do Pará 
(Brasil).

“O culto da Senhora da 
Nazaré está hoje em dia mais 
vivo no Brasil do que em 
Portugal”, disse à agência 
Lusa fonte ligada ao encon-
tro, que ficará marcado pela 
vinda a Portugal da Imagem 
Peregrina da Senhora de 
Nazaré de Belém do Pará.

A imagem será acompanha-
da de três Guardas da Nazaré 
e responsáveis pelo Círio de 
Nazaré de Belém do Pará, 
“uma das maiores festividades 
católicas do mundo, que todos 
os anos em Outubro congre-
ga mais de dois milhões de 
pessoas”.

O programa conta ainda 
com um vasto leque de mo-
mentos culturais, devocionais, 
de debate e convívio, abertos 
a toda a população, ao lon-
go de três dias em que será 
feita a apresentação pública 
da candidatura e assinado 
um protocolo de criação de 

uma rede internacional de 
comunidades devotas do 
culto identificado em países 
como Israel, Argélia, Angola 
e São Tomé e Príncipe, para 
além dos mais activos, como 
Portugal e o Brasil.

“Todas estas comunidades 
foram convidadas a partici-
par e poderão, em qualquer 
altura, integrar a futura rede”, 
afirmou o Presidente da 
Câmara da Nazaré, Walter 
Chicharro.

Num levantamento reali-
zado pelo projecto de candi-
datura do culto foram já iden-
tificados “mais de duzentos 
sítios e manifestações de fé à 
Virgem da Nazaré no Brasil, 
um pouco por todo o país, mas 
especialmente no Estado do 
Pará, que tem a Senhora de 
Nazaré como padroeira.

Em Portugal, é na Nazaré 
que o culto atinge maior inten-
sidade, associado ao ‘milagre’ 
atribuído ao salvamento de D. 
Fuas Roupinho quando este 
estava em risco de cair do 
promontório da vila.

“Além das comunidades 
portuguesas, brasileiras ou 
africanas onde a devoção 
ainda é viva, este encontro 
pretende incluir também os 
locais que permitem traçar 
uma antiguidade, ainda que 
lendária, da Imagem da Nossa 
Senhora da Nazaré até aos 
primórdios do Cristianismo”, 
refere a organização num 

comunicado.
No epicentro do culto está 

uma imagem da virgem que 
se julga ter sido esculpida por 
São José, ainda em vida de 
Jesus, em Nazaré da Galileia, 
passando depois pela actual 
cidade de Annaba, na Argélia, 
e mais tarde pelo Mosteiro 
de Cauliniana, na região de 
Mérida, até chegar a Portugal, 
ao local hoje conhecido por 
Sítio da Nazaré.

A pretensão de classifica-

ção do culto e devoção ao 
Milagre da Nossa Senhora da 
Nazaré a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, 
da UNESCO, foi expressa 
num dossiê entregue ao Papa 
Francisco em Novembro de 
2018.

O levantamento e junção de 
elementos culturais ao proces-
so conta com a participação 
da Câmara e da Confraria de 
Nossa Senhora da Nazaré, 
da Secretaria da Cultura do 
Estado do Pará (Brasil), assim 
como de cidadãos das comu-
nidades onde existe o culto e 
a devoção a Nossa Senhora 
da Nazaré, em particular dos 
locais onde se realizam alguns 
dos Círios mais importantes, 
como o Círio da Prata Grande 
e o Círio de Olhalvo (em 
Portugal) e o Círio de Belém 
do Pará (no Brasil).

A candidatura deverá ser 
entregue em Março deste 
ano.

Vizela oferece vacinação e identificação 
eletrónica de animais de companhia

A Câmara de Vizela vai oferecer, du-
rante seis meses, a vacinação antirrábica 
e a identificação electrónica de animais de 
companhia, disse segunda-feira (13) à Lusa 
o Presidente da autarquia.

Segundo Vítor Hugo Salgado, a medida 
já está em vigor e enquadra-se no programa 
“Vizela ProAnimal”, dando resposta ao 
novo quadro legal que obriga, nomeada-
mente, à identificação dos cães até um ano 
de idade e dos gatos até aos três anos.

O autarca espera que este incentivo 
dirigido às famílias do concelho contribua 
para que um maior número de animais 
de companhia possa ser identificado, de 
acordo com o quadro legal, incluindo dos 
animais errantes.

Nesse sentido, acentuou, a autarquia vai 
promover uma campanha de sensibilização 
nos órgãos de comunicação social locais.

Para tornar a medida mais eficaz, uma 

viatura da autarquia, devidamente prepara-
da para a vacinação e colocação do disposi-
tivo electrónico nos cães e gatos, vai estar 
em vários pontos das diferentes freguesias, 
uma vez por mês. Na área da cidade estará 
uma vez por semana, referiu.

Vítor Hugo Salgado recorda, por outro 
lado, que, neste mandato, várias medidas 
têm sido tomadas pelo seu executivo na 
área do tratamento aos animais errantes, 
nomeadamente a aquisição de uma viatura 
para a emergência animal, além das campa-
nhas de adopção e vacinação, entre outras 
que pretendem colocar Vizela como uma 
referência nacional neste domínio.

A construção no concelho de Vizela de 
um equipamento para cães e gatos, já em 
curso, no valor de 260 mil euros, mais IVA, 
é, sinalizou o Presidente da Câmara, uma 
das “acções mais relevantes”, esperando-se 
que a obra esteja concluída em Julho.

Teatro Viriato aposta no envolvimento 
dos jovens e na dança inclusiva

O envolvimento dos jovens 
no processo de criação e a 
dança inclusiva são apostas 
do Teatro Viriato, de Viseu, 
para a programação do pri-
meiro semestre deste ano, 
que foi segunda-feira (13) 
apresentada.

“Queremos afirmar o Teatro 
Viriato como um projecto que, 
fiel à sua missão, se importa 
com a voz das crianças e dos 
jovens, contribuindo para a 
sua formação como cidadãos, 
conscientes da sua necessária 
participação no futuro desta 
casa”, afirmou a directora, 
Paula Garcia, na sessão 
pública de apresentação da 
programação.

Os jovens voltam a parti-
cipar em mais uma edição do 
Pedra – Projecto Educativo 
em Dança de Repertório para 
Adolescentes, que, “desta 
vez, é sobre o trabalho da 
coreógrafa Vera Mantero” e 
cuja estreia está marcada para 
Abril, referiu.

Também neste mês, é apre-
sentado o resultado da oitava 
edição do K Cena – Projecto 
Lusófono de Teatro Jovem, 
que levará a Viseu a encena-
dora Chica Carelli, do Teatro 
de Vila Velha, de Salvador 
da Bahia (Brasil), e a Cabo 
Verde o encenador residente 
do Teatro Viriato Graeme 
Pulleyn, acrescentou.

Este ano, os grupos dos 
diferentes países irão traba-
lhar na peça “A Revolta dos 
Animais”, inspirada num ro-

mance de George Orwell.
Segundo Paula Garcia, os 

jovens serão também envol-
vidos na oficina de novo circo 
“A minha voz não é circular”, 
com Hugo Oliveira e Sage 
Cushman, e na residência ar-
tística do projecto “Gabo”.

Este projecto, que é uma 
encomenda de Patrick Murys 
sobre o realismo mágico, 
conta “com a colaboração 
de Romulus Neagu e de Zé 
Mágico, e a participação 
do Grupo Dançando com a 
Diferença, que coproduz o 
espectáculo com o Teatro 
Viriato”, acrescentou.

A responsável do grupo 
anunciou que, este ano, será 
levado a várias escolas do 
concelho o Programa de 
Desenvolvimento Dançando 
com a Diferença.

Trata-se de “uma iniciativa 
de formação artística em con-
texto escolar, financiada pelo 
programa Viseu Educa e que 
contempla a oficina ‘1+1’ e a 
residência artística ‘Coro de 
Mudança’”, explicou.

Segundo Paula Garcia, o 
trabalho artístico que tem sido 
desenvolvido com o Grupo 
Dançando com a Diferença 
“tem provocado o envolvi-
mento de muitas vozes para 
a transformação do discurso 
público sobre a inclusão e a 
acessibilidade”.

Nesse âmbito, na sexta-fei-
ra, o Teatro Viriato vai acolher 
a quarta edição do Encludança 
– Encontro Internacional de 

Arte e Acessibilidade, durante 
o qual será feita uma reflexão 
“sobre o actual retrato da arte 
e da inclusão como movimen-
to social e como movimento 
artístico”, afirmou.

Em 2020, essa reflexão vai 
além da pessoa com deficiên-
cia e sai das paredes do Teatro 
Viriato, sendo disso exemplo 
o “Primeiro Encontro”, que 
tem estreia marcada para 
Março.

Paula Garcia referiu que 
este projecto, que envolve os 
artistas associados do Teatro 
Viriato Ana Bento, Graeme 
Pulleyn e Sónia Barbosa 
e a Companhia de Música 
Teatral, tem, desde 2019, 
“sido desenvolvido com 
reclusos do Estabelecimento 
Prisional do Campo [Viseu], 
desafiando-os a encontrarem-
se com o processo criativo”.

“Esse mesmo encontro 
acontece em ‘Madalena’, 
mas, desta vez, envolvendo 
um coro de vozes da comu-
nidade de Viseu, num espec-
táculo de Sara Castro, com 
um elenco de luxo, que se 
estreia no final de Fevereiro”, 
acrescentou.

A encerrar Maio, Ana 
Bento estreia o concerto 
para a infância “Tangerina”, 
que propõe uma viagem pelo 
universo da palavra.

No total, a programação do 
Teatro Viriato conta com mais 
de 40 propostas culturais, para 
diferentes públicos, durante 
este semestre.
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Museu de animação de Abi Feijó e Regina Pessoa reconhecido além-fronteiras
Por Armindo Mendes 

(texto) e Estela Silva (fotos)

Os realizadores de cinema 
de animação Abi Feijó e 
Regina Pessoa são os gran-
des dinamizadores da Casa-
Museu de Vilar, em Lousada, 
visitada por animadores de 40 
países e que reúne o espólio 
dos dois autores.

Regularmente, disseram 
ambos à Lusa, são recebidos 
grupos de pessoas ligados à 
animação, interessados em 
conhecer o trabalho dos dois 
criadores, que já arrecada-
ram cerca de uma centena 
de prémios internacionais. 
Entre os grupos de visitan-
tes, encontram-se elementos 
dos serviços educativos da 
Cinemateca francesa e da 
Cinemateca de Berlim, mas 
outros grupos internacionais 
têm passado pelo espaço, 
deixando elogios em várias 
línguas e promessas de voltar, 
sob a forma de sorrisos, com 
mais amantes da animação, 
contaram.

Nas salas encimadas por 
tectos altos, mas iluminadas a 
preceito, é possível aos olhos 
de quem lá entra perderem-
se de imediato nos desenhos 
originais de vários filmes, 

em excertos de animação 
que brotam sons que nos 
despertam, mas também numa 
colecção de ‘velhas’ peças do 
pré-cinema, que as mãos do 
repórter, surpreendidas, pude-
ram sentir, que Abi Feijó foi 
coleccionando ao longo dos 
anos, que têm feito a delícia 
de tantos visitantes.

Além dos desenhos e de 
outros materiais utilizados 
nas animações, podem ser 
apreciados equipamentos 
do cinema de animação, 
nomeadamente máquinas de 
filmar de 16 milímetros e 35 
milímetros, trucas e mesas 
de montagem, que retratam 
a evolução tecnológica das 
últimas três décadas.

O espaço funciona desde 
2014 na casa de família de 
Abi Feijó, construída no sé-
culo XIX, uma propriedade 
rodeada por vinhedo e uma 
grande mata, onde também foi 
instalado o estúdio de anima-
ção dos dois cineastas.

“Temos o nosso estúdio 
de produção”, contaram, en-
quanto mostravam o espaço 
e o processo de produção da 
animação influenciado pelo 
ambiente bucólico, que por 
esta altura rodeia o edifício 
centenário, como sussurraram 

ao repórter, onde despontam as 
famosas camélias de Lousada, 
aos primeiros raios de sol que 
prometem a Primavera.

Abi Feijó divide a proprie-

dade da casa com um casal 
canadiano que também faz 
bandas sonoras para vídeos 
de animação.

À Lusa, o realizador fa-
lou com o seu tom sereno, 
contando que, há alguns 
anos, não sabia o que fazer 
à casa que herdara dos pais, 
porque não percebe nada de 
agricultura, surgindo então 

a ideia de aproveitar todo o 
espaço disponível - no caso 
do museu são três salas - para 
reunir o acervo de décadas dos 
dois criadores, além de outro 

material, incluindo desenhos 
de animação, de produção 
internacional.

Abi Feijó ali vive, divi-
dindo o seu tempo entre a 
realização e a produção de 
cinema de animação e a gestão 
do museu.

O equipamento funciona 
exclusivamente por marcação 
prévia, porque todas as visitas 
são acompanhadas por Abi 
Feijó, que explica cada uma 
das peças em exibição, com a 
minúcia própria de quem fala 
do seu ‘métier’ de décadas.

O museu organiza também 
‘workshops’ de animação di-
rigidos às escolas, sobretudo 
da região, contando nestes 
casos com o apoio da Câmara 

de Lousada e da Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa.

Em 2019, foram realizadas 
cerca de duas dezenas de 
sessões, com alunos de vários 
pontos de Norte a Sul do país, 
totalizando, até ao momento, 
cerca de 70 localidades.

Regina Pessoa, que passou 
grande parte dos dois últimos 
anos a trabalhar no estúdio, o 
seu último filme, “Tio Tomás, 
A Contabilidade dos Dias”, 
paredes-meias, com o museu, 
disse à Lusa estar “muito 

orgulhosa” por fazer parte do 
projecto.

Sorriu bastante, quando lhe 
perguntámos sobre o significa-
do do museu e respondeu: “É 
um museu diferente, não é um 
museu convencional. Aquilo 
que nós fazemos é visitas por 
marcação. A visita demora 
cerca de hora e meia, mas é 
uma ‘masterclasse’”.

Enquanto hesitávamos 
pegar numa lupa para apre-
ciar o pormenor de uma bela 
ilustração colorida do período 
romântico do pré-cinema, a 
realizadora aproximou-se e 
fez questão de destacar que é 
permitido aos visitantes tocar 
nas peças, enquanto “seguem 
a aula que o Abi faz na visita 
guiada”.

Muitas visitas, explicou 
depois sem pressa, ocorrem 
no âmbito do Plano Nacional 
de Cinema, que inclui vários 
filmes dos dois autores por-
tugueses.

“Grande parte dos nossos 
filmes estão nessa lista do 
Plano Nacional de Cinema. 
Muitas vezes, quando os alu-
nos vêm cá já conhecem os 
nossos filmes. Vêm cá, veem 
os originais e seguem a visita 
do Abi”, concluiu.

A visita terminou, mas 
as portas de Vilar abrem-se 
sempre a quem quiser voltar 
para mergulhar no mundo 
fantástico da animação, como 
observaram os anfitriões.Prémio Secil de Arquitectura atribuído à sede 

da EDP em Lisboa e Arquipélago nos Açores
O XII Prémio Secil Arquitetura foi atribu-

ído ‘ex aequo’ à Sede Corporativa da EDP, 
em Lisboa, e ao Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, 
Açores, segundo um comunicado segunda-
feira (13) divulgado.

O júri do concurso, presidido por José 
Neves, vencedor da anterior edição do pré-
mio pela obra de reabilitação e ampliação 
da Escola Básica Francisco de Arruda, em 
Lisboa, deliberou pela primeira vez atribuir 
o prémio ‘ex aequo’ a dois espaços, selec-
cionados entre um conjunto de 12 obras 
finalistas de “arquitectura de qualidade 
exemplar”, distinguindo os cinco arqui-
tectos responsáveis pelos dois projectos, 
refere o comunicado da Secil.

Manuel Aires Mateus e Francisco Aires 
Mateus, autores do projecto de arquitec-
tura da sede da EDP, e Francisco Vieira 
de Campos, Cristina Guedes (Menos é 
Mais Arquitetos) e João Mendes Ribeiro, 
autores do projecto Arquipélago - Centro 
de Artes Contemporâneas, são os cinco 
arquitectos galardoados com o Prémio Secil 
Arquitectura.

Este prémio, “reconhecido como uma 

referência da arquitectura portuguesa”, 
é atribuído desde 1992 pela empresa ci-
menteira e visa distinguir “a excelência na 
arquitectura nacional”.

“A arquitectura de cada uma destas 
obras responde notavelmente às suas pró-

prias circunstâncias, ambas 
prestando grande atenção 
ao contexto e salvando 
ou refazendo o que nele 
de melhor encontraram: a 
ruína de uma antiga fábri-
ca de álcool, no caso do 
Arquipélago, e a memória 
dos boqueirões e a relação 
transversal entre a cidade 
e o rio, no caso da EDP”, 
assinala um comunicado do 
júri do concurso.

O documento salienta 
que as duas obras fazem 
com que “programas in-

trincados e sistemas estruturais sofisticados 
ou processos de construção e reabilitação 
complexos pareçam simples”.

O júri do concurso adianta que as duas 
obras “levaram longe as possibilidades 
construtivas, estruturais e formais do betão: 
o betão branco pré-fabricado, no caso da 
EDP, e o betão negro de lava executado ‘in 
situ’, no caso do Arquipélago”, além de que 
oferecem “espaços de vida colectiva surpre-
endentes, em continuidade com os tecidos 
em que se inserem, sem deixarem de os 
transformar positiva e profundamente”.

Integraram também o júri do XII 
Prémio Secil Arquitectura João Carlos dos 
Santos (Ministério da Cultura), Ricardo 
Carvalho (Secção Portuguesa da Associação 
Internacional dos Críticos de Arte), João 
Rodeia (designado pela Secil) e Manuel 
Correia Fernandes (designado pela Ordem 
dos Arquitectos).

arquipélago - centro de artes contemporâneas,  
ribeira grande
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Penela Presépio contou 
com 40 mil visitantes e foi 
prejudicado pelo mau tempo

O mau tempo registado em 
Dezembro de 2019 penalizou 
o Penela Presépio, realizado 
naquele concelho do distrito 
de Coimbra, que mesmo assim 
registou cerca de 40 mil visi-
tantes, disse à agência Lusa o 
Presidente do município.

“O balanço está condicio-
nado por aquilo que foram as 
condições climáticas e o facto 
de termos interrompido as 
visitas durante seis dias”, sa-
lientou Luís Matias, frisando 
que a interrupção se verificou 
na altura do Natal, o período 
de maior afluência.

Mesmo assim, referiu o 
autarca, terão passado pelo 
Penela Presépio, instalado 
no castelo daquela vila, cerca 
de 40 mil visitantes, entre o 
dia 1 de Dezembro de 2019 
e domingo.

“Apesar de tudo, o balanço 
do evento é extremamente po-
sitivo. O número de visitantes, 
não tendo sido o melhor ano, 
teve ainda assim uma afluência 
significativa”, sublinhou.

Segundo Luís Matias, “se 
se contasse com a média das 
pessoas que visitaram o Penela 
Presépio nesses dias do ano 
passado, se calhar até teria 
havia mais visitantes, mas a 
verdade é que não se pode 

desconsiderar esse número”.
O prolongamento do evento 

de 5 para 12 de Janeiro acabou 
“por não compensar” os dias 
de encerramento.

O mau tempo originado 
pela depressão Elsa causou 
“avultados danos” no Penela 

Presépio, sobretudo “ao nível 
da estrutura da tenda” e das 
“figuras e dos circuitos que 
suportam a animação”, avalia-
dos em “milhares de euros”, 
de acordo com o Presidente 
do município.

Mais de 370 figuras anima-
das com o recurso a tecnologia 
e a impressões 3D (três dimen-
sões) deram vida ao “Penela 
Presépio”, patente no castelo 
da vila.

Considerado um dos maio-
res eventos de Natal na região, 
o presépio proporcionou 
“muitos momentos de anima-
ção, cor, música, espectáculos, 
alegria, sabores e descobertas 
pelo património histórico, na-
tural e imaterial do concelho 
de Penela”.

“Penela é verdadeiramente 
um presépio” e no cimo da 
encosta, “decorada com o ca-
sario branco e encimada pelo 
castelo medieval do século 
XI”, sustenta a autarquia de 
Penela.

Submarino “Tridente” parte em missão “discreta” de combate ao tráfico de droga e pessoas
O submarino português “Tridente” partiu segunda-feira (13) 

numa missão de dois meses no Mar Mediterrâneo, que, de 
forma “discreta”, pretende recolher informações que ajudem 
no combate ao tráfico de droga e de pessoas.

“A grande vantagem do submarino é mesmo essa, fazer 
de forma discreta sem alterar o meio ambiente, ou seja, 
nós estamos no local e o prevaricador não sabe que está lá 
o submarino a efectuar recolha de informação”, explicou o 
comandante Ribeiro da Paz.

O militar falava aos jornalistas na Base Naval de Lisboa, 
em Almada, no distrito de Setúbal, na cerimónia de despedi-
da dos 32 homens e uma mulher que estarão submersos nos 
próximos 60 dias, para recolher “informação vital” sobre o 

tráfico de armas, drogas e pessoas.
Ainda assim, indicou, o submarino “não tem uma acção 

imediata na contraordenação”, apenas recolhe “o padrão de 
vida na área” para o transmitir “aos parceiros da Aliança 

Atlântica que actuarão no 
mar com meios de superfície 
ou de terra”.

Esta é uma missão que se 
insere nas operações “Sea 
Guardian”, da NATO, que é 
mais focada no tráfico ilícito 
de armas e estupefacientes, e 
na “Shopia”, dinamizada pela 
União Europeia para combater 
a migração ilegal.

Foi uma partida sob um 
nevoeiro intenso, mas com 
“a moral da guarnição sempre 
em cima”, até porque “num 
corredor exíguo como é o 
espaço interior do submarino, 
convém que todos estejam 
bem-dispostos”, mencionou 
o comandante.

O ministro da Defesa 
Nacional, João Gomes Cravinho, esteve presente na cerimónia, 
frisando que, através desta missão, Portugal está “a contribuir 
para tornar o mediterrâneo um pouco mais seguro”.

“Esta é uma operação muito importante porque todos nós 
conhecemos as tragédias que se vivem quotidianamente no 
Mediterrâneo, tragédias humanas e também algumas fontes 
de insegurança que afectam também Portugal”, explicou.

Segundo o governante, a segurança nesta zona “teve alguma 
melhoria” no ano transacto, mas “as condições mais amplas 

mantêm-se, nomeadamente a insegurança no Norte de África 
e também grandes dificuldades no continente africano que são 
fonte de migrações para a Europa”.

No final da participação nestas operações, o submarino 
Tridente realiza um exercício no sul de Espanha, com a 
Marinha Espanhola, o que, segundo Gomes Cravinho, “permite 
reforçar a capacidade conjunta para combater os flagelos, que 
são os mesmos”.

O regresso do “Tridente” à Base Naval de Lisboa está 
previsto para Março.
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Renamo acusa polícia moçambicana de tentar 
“empurrar” o partido para uma nova guerra

Presidente de Cabo Verde alerta para excessiva dependência económica do turismo

Moçambique/Ataques: 

PR Marcelo diz que se deve contrapor 
desenvolvimento a perturbações violentas

O Presidente da República de Cabo Verde elogiou segunda-
feira (13) os últimos indicadores de crescimento do país, mas 
alertou que é cedo para regozijos, por serem insuficientes face 
às necessidades do país e perante a excessiva dependência 
do turismo.

A posição foi transmitida por Jorge Carlos Fonseca no 
discurso oficial do chefe de Estado no parlamento, na sessão 
solene comemorativa do dia da Liberdade e da Democracia, 
que assinala a realização, em 13 de Janeiro de 1991, das 
primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca aludiu aos quase 7% de crescimento 
económico que Cabo Verde registou no terceiro trimestre 
de 2019 e à redução do desemprego, dados que, disse, “dão 
conta de uma evolução positiva da economia”, apesar dos 
três anos de seca.

Um desempenho que “deve ser objectivo e justamente 
assinalado e saudado”, mas considerou ser “cedo para nos 
regozijarmos”, enfatizando: “Se estamos a andar bem, ca-
minhos largos deverão ser ainda encetados”.

O chefe de Estado afirmou que o nível de crescimento 
atingido “ainda é insuficiente” face às necessidades de Cabo 
Verde, apontando mesmo, citando dados internacionais, que 
são necessárias “duas ou três décadas de crescimento económi-
co da ordem de dois dígitos”, de “10% ou mais”, para “quebrar 
definitivamente as amarras do subdesenvolvimento”.

“Ou seja, ainda que um crescimento de 7% ao ano seja 
uma performance apreciável e importante, é necessário 
que esse nível de crescimento seja sustentado durante uma 
série seguida de anos para que possamos acumular riqueza 
suficiente que nos permita desenvolver realmente o país”, 
advertiu.

Além disso, sublinhou o chefe de Estado cabo-verdiano, 
como segunda razão para justificar o alerta feito ontem, os 
“pontos fracos” da economia do país “ainda não desaparece-
ram e podem contribuir para a reversão dos bons resultados 
actuais”.

Desde logo porque o turismo, principal sector da economia 
do país – com um peso estimado de 25% de toda a riqueza 
nacional – “ainda tem uma componente externa, em termos de 
investimento e de produto, demasiado elevada, e consequente 
escassa participação nacional”.

Jorge Carlos Fonseca apontou que a integração do mercado 
nacional no sector do turismo “continua insuficiente, o que 
limita os efeitos benéficos do crescimento global e tende a 
alargar-se o fosso entre as ilhas”.

A sessão solene de ontem, dia feriado em Cabo Verde, 
contou com intervenções oficiais do Presidente da Assembleia 
Nacional, Jorge Santos, e dos representantes dos três partidos 

com assento no parlamento – Movimento para a Democracia 
(MpD), Partido Africano da Independência de Cabo Verde 
(PAICV) e União Cabo-verdiana Independente e Democrática 
(UCID) – além do chefe de Estado.

No seu discurso, o Presidente da República insistiu no alerta 
para a “dependência tão acentuada” do turismo, que “pode 
não se mostrar salutar”, apesar do bom desempenho actual e 
em perspectiva, de um milhão de turistas anuais em 2021.

“Mas, a longo prazo, e temos a obrigação de equacionar 
o longo prazo para podermos tomar as decisões correctas 
aqui e agora, é todo o sector de serviços que tem que ser 
desenvolvido. E isso exige que nos coloquemos ao nível 
internacional no plano tecnológico. Parece uma afirmação 
excessiva, pensarão alguns. Mas a verdade é que temos que 
ganhar maior autonomia relativamente aos luxos externos 
para garantirmos a estabilidade do nosso desenvolvimento. 
E isso passa pela tecnologia e inovação”, alertou.

Jorge Carlos Fonseca sublinhou que a qualificação dos 
recursos humanos “está ainda bem longe do desejável” em 
Cabo Verde e que o país permanece “longe de atingir o nível 
de sofisticação tecnológica” que a economia “exige para 
ser competitiva no mercado internacional” e ultrapassar a 
dependência do turismo.

“A economia cabo-verdiana sempre foi, desde os tempos 
coloniais até ao presente, uma economia de serviços. E assim 
será no futuro. A questão está em saber, que tipo de economia 
de serviços desejamos para o nosso país”, destacou.

Para o chefe de Estado, Cabo Verde deve estudar os bons 
exemplos internacionais na área da formação e contratar os 
melhores quadros nacionais no exterior para impulsionar a 
educação e formação no país.

O Presidente português, Marcelo  
Rebelo de Sousa, considerou segunda- 
-feira (13) em Maputo que o investimento 
e o desenvolvimento são a melhor forma de 
lutar contra focos de violência como os que 
acontecem no Norte de Moçambique.

“A única maneira de travar aquilo que 
pode ser considerado como uma perturba-
ção anómala, excepcional da estabilidade 
política”, tal como considera ser o caso dos 
ataques armados no Norte, “a única ma-
neira é contrapor a isso desenvolvimento”, 
referiu, depois de apelar aos empresários 
para investir em Moçambique.

Os investidores que “durante muito 
tempo esperaram para ver a pacificação 
e a entrada de um novo ciclo” têm agora 
esses sinais visíveis, considerou Marcelo, 
defendendo que “devem ponderar agora 
seriamente sobre a necessidade de avan-
çarem e investirem”.

O Presidente português considera 
que Moçambique está a fazer um “es-
forço” de pacificação, de que é prova o 
recente acordo de paz entre Governo e  
Resistência Nacional Moçambicana 
(Renamo), assinado em 6 de Agosto do 
ano passado.

A outros problemas, nomeadamente aos 
ataques na província de Cabo Delgado, 
classifica-os como “um problema que 
Moçambique está a gerir e que tem a ver 
com a estabilização na parte Norte do 
território”.

Um problema “mais 
complexo, até porque tem 
contornos internacionais, 
porventura, e não apenas 
nacionais, mas evidente-
mente não é razão para não 
se investir”, referiu o chefe 
de Estado português.

Ataques armados na 
província de Cabo Delgado 
eclodiram em 2017 pro-
tagonizados por residen-
tes, frequentadores de 
mesquitas consideradas 
“radicalizadas” por es-
trangeiros, segundo líderes 
islâmicos locais com os 
quais criaram atritos nos 
anos anteriores.

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

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

A província de Cabo Delgado é aquela 
onde avançam as obras dos megaprojec-
tos que daqui a quatro anos vão colocar 
Moçambique no ‘top 10’ dos produtores 
mundiais de gás natural e que onde há algu-
mas empresas e trabalhadores portugueses 
entre as dezenas de empreiteiros contrata-
dos pelos consórcios de petrolíferas.

O presidente da república, marcelo rebelo de sousa 
(c), conversa com o pasteleiro da pastelaria minerva em 
maputo. O chefe de estado português chegou segunda-

feira (13) a maputo para assistir na quarta-feira à tomada 
de posse do homólogo moçambicano, filipe nyusi, apro-
veitando para visitar depois a cidade da Beira, afectada 

pelo ciclone idai em 2019.

A Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo) acu-
sou sexta-feira (10) a Polícia 
da República de Moçambique 
de estar a tentar “empurrar” o 
partido para uma nova guerra, 
recusando qualquer responsa-
bilidade pela violência armada 
no centro do país.

Responsabilizar a Renamo 
pelos ataques no centro “é 
uma vã e inglória tentativa da 
polícia de pretender empurrar 
a Renamo para uma guerra 
porque não vai conseguir, 
essa não é nossa agenda”, 
disse o porta-voz do partido, 
José Manteigas, falando em 
conferência de imprensa em 
Maputo.

Em causa está a detenção, 
na passada quarta-feira, de seis 
indivíduos suspeitos de envol-
vimento em ataques armados 
no centro de Moçambique, um 
grupo que, segundo a polícia 
moçambicana, pertence à 
Renamo e é responsável pela 
violência que se tem registado 
desde Agosto naquela região 
do país.

Para o porta-voz do prin-
cipal partido de oposição, 
as acusações da polícia mo-
çambicana são infundadas e 
revelam a incapacidade das 
autoridades em apresentar 
respostas aos ataques.

“Caso a polícia não seja 
capaz de travar os ataques, 
deve pedir socorro a quem 
é capaz e não pôr em causa 

o bom nome do partido, que 
de forma incansável luta pela 
manutenção da paz, recon-
ciliação e harmonia social”, 
declarou.

O partido reitera que as 
autoridades devem criar uma 
comissão de inquérito para in-
vestigar a autoria dos ataques 

armados no centro do país, 
reiterando que a Renamo não 
está ligada às incursões.

“Há vários episódios de 
actos macabros envolvendo 
igualmente policias, como 
foi o caso do assassinato do 
senhor Anastácio Matável 
[membro da sociedade civil 
morto em Outubro em Gaza], 
cujos criminosos vergavam 
fardamento da polícia e ca-
misetes do partido Frelimo 
[partido no poder]. Os moçam-
bicanos podem concluir que 
aqueles agiram em nome da 
polícia e do partido Frelimo?” 
- questionou.

Os ataques armados contra 
viaturas no centro do país 
provocaram pelo menos 21 
mortos desde Agosto do ano 

passado e têm incidido sobre 
dois dos principais corredores 
rodoviários moçambicanos, a 
Estrada Nacional 1 (EN1), que 
liga o Norte ao Sul, e a Estrada 
Nacional 6 (EN6), que liga o 
porto da cidade da Beira ao 
Zimbabué e restantes países 
do interior da África austral.

As incursões acontecem 
num reduto da Renamo e onde 
os guerrilheiros daquele par-
tido se confrontaram com as 
forças de defesa e segurança 
moçambicanas e atingiram 
alvos civis até ao cessar-fogo 
de Dezembro de 2016.

As autoridades têm respon-
sabilizado os guerrilheiros da 
Renamo que permanecem na 
região liderados por Mariano 
Nhongo, um oficial da guer-
rilha da Renamo dissidente 
do partido e que exige a re-
núncia do actual líder, Ossufo 
Momade.

Apesar de o Governo 
moçambicano e a Renamo 
terem assinado o Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacional 
em 6 de Agosto, os ataques 
no centro do país obrigaram 
as autoridades a reforçar o 
policiamento e a reintroduzir 
escoltas em alguns troços, 
um cenário que remonta ao 
pico, entre 2014 e 2016, das 
confrontações militares na 
crise política entre as duas 
partes.
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classificações / despOrtO

I LIGA
16.ª JORNADA

- Sexta-feira, 10 Jan:
Benfica - Desportivo das Aves,       2-1
Santa Clara - Rio Ave,                    0-1
Moreirense - FC Porto,                    2-4  
- Sábado, 11 Jan:
Portimonense - Paços de Ferreira,  0-0
Boavista - Famalicão,                     0-1
Vitória de Setúbal - Sporting,         1-3
- Domingo, 12 Jan:
Gil Vicente – Belenenses SAD,      2-0
Marítimo - Vitória de Guimarães,   0-0
Sporting de Braga - Tondela,          2-1

Programa da 17.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 BENFICA                    45
2 FC PORTO                    41
3 FAMALICÃO                    30
4 SPORTING                    29
5 SPORTING BRAGA                   24
6 VITÓRIA GUIMARÃES            22
7 RIO AVE                    22
8 GIL VICENTE                    21
9 BOAVISTA                    19
10 TONDELA                    19
11 MARÍTIMO                    19
12 VITÓRIA SETÚBAL                19
13MOREIRENSE                    17
14 SANTA CLARA                    17
15 PAÇOS FERREIRA                  15
16 BELENENSES SAD                 15
17 PORTIMONENSE                    14
18 DESPORTIVO AVES  6

Resultados e classificação
CAMP. DE PORTUGAL (17.ª jornada) - Resultados e classificações

SéRie A SéRie B SéRie C SéRie D
- Sexta-feira, 10 Jan:
Berço - Marítimo B,                        3-1
- Sábado, 11 Jan:
Vit. Guimarães B - Câmara Lobos, 6-0
- Domingo, 12 Jan:
Fafe – Montalegre,                          2-1 
Desportivo Chaves – Mirandela,    4-1 
Vizela - Maria Fonte,                      3-3
AD Oliveirense – Merelinense,      0-0
União da Madeira – Cerveira,         4-0
Bragança - São Martinho,               1-2
Sporting Braga B – Ped. Salgadas, 3-0

Programa da 18.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 VIZELA                     39
2 SPORTING BRAGA B               38
3 FAFE                     35
4 VITÓRIA DE GUIMARÃES B 33
5 MARIA FONTE                    29
6 MERELINENSE                    29
7 BERÇO                     28
8 SÃO MARTINHO                    25
9 MARÍTIMO B                    22
10 UNIÃO DA MADEIRA            22
11 MONTALEGRE                    22
12 DESPORTIVO CHAVES          18
13 MIRANDELA                    18
14 PEDRAS SALGADAS             16
15 AD OLIVEIRENSE                  13
16 BRAGANÇA                    12
17 CERVEIRA                    11
18 CÂMARA LOBOS   8

- Sábado, 11 Jan:
Gondomar - Canelas 2010,             0-0
- Domingo, 12 Jan:
Arouca – Coimbrões,                      2-1
Pedras Rubras - Valadares Gaia,     2-1
Felgueiras – Trofense,                    1-0
Paredes - Castro Daire,                   0-1
Sanjoanense - Sporting Espinho,    1-3
Leça - Vila Real,                    3-0
G. Figueirense - L. Vildemoinhos,  0-4
Lusitânia Lourosa – Amarante,       2-1

Programa da 18.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 AROUCA                    39
2 LUSITÂNIA LOUROSA            36
3 LEÇA                     35
4 SPORTING ESPINHO                31
5 SANJOANENSE                    30
6 PAREDES                    29
7 CASTRO DAIRE                    26
8 FELGUEIRAS                    25
9 LUSIT. VILDEMOINHOS         23
10 CANELAS 2010                    23
11 PEDRAS RUBRAS                   22
12 COIMBRÕES                    20
13 GONDOMAR                    20
14 AMARANTE                    16
15 VALADARES GAIA                 16
16 TROFENSE                    14
17 VILA REAL                    10
18 GINÁSIO FIGUEIRENSE  7

- Domingo, 12 Jan:
Oleiros - União de Leiria,               1-1
Anadia – Praiense,                    2-2
Torreense – Condeixa,                    1-2
Oliveira Hospital – Sertanense,      1-1
Marinhense – Caldas,                     1-1
Beira-Mar - Benf. Castelo Branco, 1-2
Fátima – Águeda,                    2-0
Fontinhas - União Santarém,          1-1
Ideal – Vitória Sernache,                3-0

Programa da 18.ª jornada:

- 19 Janeiro:
Beira-Mar - União de Leiria
Oleiros - Condeixa
Anadia - Ideal
Torreense - Sertanense
Oliveira Hospital - Benfica de Castelo 
Branco
Águeda - União Santarém
Fátima - Caldas
Fontinhas - Praiense - 
- Domingo, 18 Ago 19:
Marinhense - Vitória Sernache,           5-1

Classificação:
   P
1 PRAIENSE                    35
2 FÁTIMA                    30
3 BEIRA-MAR                    26
4 SERTANENSE                    26
5 BENF. CASTELO BRANCO     25
6 OLEIROS                    25
7 CALDAS                    25
8 UNIÃO LEIRIA                    23
9 ANADIA                    23
10 MARINHENSE                    22
11 ÁGUEDA                    21
12 TORREENSE                    21
13 OLIVEIRA HOSPITAL            20
14 UNIÃO SANTARÉM               20
15 CONDEIXA                    20
16 IDEAL                     15
17 FONTINHAS                    11
18 VITÓRIA SERNACHE            10

- Domingo, 12 Jan:
Armacenenses – Fabril,                  2-2
Aljustrelense - 1.º Dezembro,         2-1
Sintrense – Olhanense,                   0-0
Louletano – Loures,                        2-0
Real – Sacavenense,                       3-0
Esperança Lagos – Amora,             1-1
Olímpico Montijo – Alverca,          1-3
Sintra Football - Lusitano Évora,   0-0
Oriental – Pinhalnovense,               2-2

Programa da 18.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 OLHANENSE                    40
2 REAL                     39
3 ALVERCA                    36
4 LOULETANO                    34
5 SINTRENSE                    32
6 PINHALNOVENSE                    30
7 LOURES                    29
8 ORIENTAL                    24
9 1º DEZEMBRO                    21
10 ARMACENENSES                   21
11 AMORA                    18
12 ALJUSTRELENSE                   17
13 ESPERANÇA LAGOS             16
14 OLÍMPICO MONTIJO             16
15 SINTRA FOOTBALL               13
16 SACAVENENSE                    11
17 FABRIL                    11
18 LUSITANO ÉVORA                 11

II LIGA
16.ª JORNADA

- Sexta-feira, 10 Jan:
Varzim - Académico de Viseu,        1-2
- Sábado, 11 Jan:
Feirense - FC Porto B,                    1-0
Sporting Covilhã - Estoril Praia,     1-0
Benfica B - Casa Pia,                    4-0
Desportivo de Chaves – Leixões,   0-0
- Domingo, 12 Jan:
Penafiel – Farense,                          3-0
Nacional – Oliveirense,                  0-0
Mafra – Vilafranquense,                 1-1
Académica - Cova da Piedade,       3-0

Programa da 17.ª jornada:

- Sábado, 18 Jan:
Estoril Praia - Académica, 11:00
Oliveirense - Feirense, 15:00
FC Porto B - Benfica B, 17:00
Leixões - Mafra, 17:15
- Domingo, 19 Jan:
Farense - Sporting da Covilhã, 11:15
Académico Viseu - Desp. Chaves, 15:00
Cova da Piedade - Nacional, 15:00
Casa Pia - Varzim, 15:00
Vilafranquense – Penafiel, 17:15

Classificação:
   P
1 NACIONAL                    33
2 FARENSE                    33
3 SPORTING COVILHÃ                27
4 MAFRA                     27
5 VARZIM                    26
6 DESPORTIVO CHAVES              26
7 ACADÉMICA                    24
8 LEIXÕES                    24
9 PENAFIEL                    23
10 ACADÉMICO VISEU                23
11 ESTORIL PRAIA                    22
12 FEIRENSE                    22
13 BENFICA B                    21
14 OLIVEIRENSE                    18
15 VILAFRANQUENSE                 16
16 FC PORTO B                    15
17CASA PIA   8
18 COVA PIEDADE   8

Resultados e classificação

Benfica revalida Taça da Liga de futsal ao 
vencer Sporting pela margem mínima

Benfica e FC Porto favoritos para chegar às 
meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica conquistou domingo (12) a 
Taça da Liga de futsal pela terceira vez 
consecutiva, ao derrotar o Sporting, por 5-4, 
numa final intensa, em que os campeões 
nacionais só alcançaram a vantagem nos 
últimos três minutos.

No quarto dia da final a 8, no Centro de 
Congressos e Desportos de Matosinhos, 
Diego Roncaglio (15 minutos), Fernandinho 
(20), André Coelho (31), Chaguinha (37) e 
Robinho (38) ‘selaram’ o triunfo das ‘águias, 
líderes do campeonato.

Pelos ‘leões’, segundos colocados, que 
estiveram em vantagem por duas vezes, 
facturaram Cardinal (dois), 
Deo (15), Guitta (32) e 
Alex Merlim (39), con-
texto insuficiente para que 
o Benfica se isolasse no 
quadro de honra da terceira 
prova mais importante do 
futsal português, contra 
as duas primeiras edições 
conquistadas do Sporting.

Com os regressados 
João Matos e Alex face 
ao ‘cinco’ que derrotou 
o Modicus nas meias-
finais (5-0), os ‘leões’ 
superiorizaram-se logo aos dois minutos, 
numa reposição lateral de Alex Merlim, 
concluída com um ‘míssil’ do pivot Cardinal 
ao segundo poste.

Dada a desvantagem madrugadora, os 
‘encarnados’ foram obrigados a tomar alguns 
riscos ofensivos, construindo oportunidades 
por Rafael Henmi e Fernandinho, uma das 
novidades em relação ao triunfo sobre o 
Eléctrico (4-0), a par de Diego Roncaglio.

Dos pés do guarda-redes do Benfica nas-
ceu o tento do empate, aos 15 minutos, num 
contra-ataque que atravessou toda a quadra, 
venceu a oposição ‘verde e branca’ à boleia 
de uma tabela com Henmi e terminou no re-
mate certeiro do internacional brasileiro.

Só que Roncaglio passou de herói a 
vilão em meros segundos e comprometeu 
a abordagem ao esférico na sequência de 
uma bola parada das ‘águias’, facilitando a 
reposição da vantagem sportinguista pelo 

compatriota Deo.
Quando se pensava que os festejos do 

Sporting iam prolongar-se pelo intervalo, 
os campeões nacionais resgataram a igual-
dade com oito segundos por jogar, numa 
jogada iniciada por Robinho e finalizada 
com o desvio subtil do pivot brasileiro 
Fernandinho.

O reatamento não esmoreceu a intensidade 
e os dois rivais foram somando ocasiões para 
‘alvejar’ as duas balizas, até que Fernandinho 
solicitou o toque do universal André Coelho 
aos 31 minutos, colocando pela primeira vez 
os ‘encarnados’ na frente.

Acto contínuo e sem tempo para res-
pirar, Guitta subiu no terreno, combinou 
com Pauleta e devolveu o equilíbrio ao 
marcador, numa jogada idêntica ao tento 
de Roncaglio, que antecedeu a chegada do 
Benfica à quinta falta.

O Sporting não conseguiu capitalizar 
esse detalhe e Bruno Coelho descobriu o ala 
brasileiro Chaguinha aos 37 minutos, que 
não vacilou na área dos ‘leões’, antes do ala 
ítalo-brasileiro Robinho aproveitar o passe 
de Fits para chegar à ‘mão cheia’.

A montanha a escalar pelos campeões eu-
ropeus aumentou, mas o ala ítalo-brasileiro 
Alex Merlim vestiu a camisola de guarda-
redes avançado e atirou a contar aos 39, 
mantendo as bancadas na expectativa até ao 
último suspiro, mas sem beliscar a vitória 
das ‘águias’.

Jogo no Centro de Desportos e Congressos 
de Matosinhos, em Matosinhos.

O Benfica e o FC Porto jo-
gam hoje (14) a continuidade 
na Taça de Portugal de futebol, 
surgindo como favoritos para 
chegarem às meias-finais, 
frente a Rio Ave e Varzim, 
respectivamente.

Líderes isolados do cam-
peonato e com apenas uma 
derrota nas competições in-
ternas, as ‘águias’ recebem os 
vila-condenses na terça-feira, 
às 21:15, procurando repetir 
a presenças nas meias-finais 
pelo segundo ano consecu-
tivo.

Recordista de troféus na 
Taça de Portugal, com 26 
títulos, o Benfica tem clara 
vantagem no confronto directo 
com o Rio Ave nos jogos em 
casa, com 24 vitórias e quatro 
empates.

Em seis jogos para a Taça de 
Portugal, os vila-condenses, 
finalistas em 2013/14, apenas 
conseguiram um empate no 
tempo regulamentar, seguin-
do em frente no prolonga-
mento nos oitavos de final 
de 2017/18, num encontro 
disputado nos Arcos.

Na luta com o Benfica pelo 
título, o FC Porto, segundo do 
campeonato, recebe o Varzim, 
da II Liga, também na terça-
feira, mas às 18:00, numa par-
tida em que o treinador Sérgio 
Conceição não poderá contar 
com Corona, castigado.

As duas equipas encon-
traram-se pela última vez na 
última temporada, quando os 
‘dragões’ venceram em casa 
por 4-2, em jogo da Taça da 
Liga apenas decidido nos 
instantes finais.

Este será o oitavo encon-
tro entre as duas equipas na 

Taça de Portugal, com o FC 
Porto a sair vencedor nos 
sete anteriores, com destaque 
para o 7-0 conseguido em 
2002/03, quando os ‘azuis e 
brancos’ eram treinados por 
José Mourinho.

O FC Porto, finalista ven-
cido em 2019, já não vence a 
Taça desde 2010/11, mas tenta 
chegar pela terceira época 
consecutiva às meias-finais.

Na quarta-feira, o Paços de 
Ferreira e o Famalicão, duas 
equipas da I Liga, defrontam-
se na Mata Real, num encontro 
que decide o adversário nas 
meias-finais de Benfica ou 
Rio Ave.

As duas equipas já se en-
contraram esta temporada, 

tendo o Famalicão vencido 
em casa o Paços de Ferreira, 
por 4-2.

O Paços de Ferreira, finalis-
ta em 2008/09, procura chegar 
pela quarta vez às meias-
finais, enquanto o Famalicão 
apenas por uma vez chegou a 
essa fase, em 1945/46.

Certo é que haverá uma 
equipa secundária nas meias-
finais, uma vez que na quinta-
feira o Académico de Viseu, 
da II Liga, recebe o Canelas 
2010, último representante do 
Campeonato de Portugal.

O vencedor do encontro en-
tre as duas equipas que nunca 
chegaram às meias-finais vai 
defrontar na próxima fase o 
FC Porto ou o Varzim. 

Programa dos quartos de final

- Terça-feira, 14 Jan:
FC Porto (I) – Varzim (II), 18:00.
Benfica (I) – Rio Ave (I), 21:15.
- Quarta-feira, 15 Jan:
Paços de Ferreira (I) – Famalicão (I), 20:00.
- Quinta-feira, 16 Jan:
Académico de Viseu (II) – Canelas 2010 (CP), 20:00.

Programa das meias-finais:

Primeira mão:
- Quarta-feira, 05 Fev:
Académico de Viseu/Canelas 2010 - FC Porto/Varzim
Benfica/Rio Ave - Paços de Ferreira/Famalicão
- Quarta-feira, 12 Fev:
FC Porto/Varzim - Académico de Viseu/Canelas 2010
Paços de Ferreira/Famalicão - Benfica/Rio Ave

Ciclistas Márcio Barbosa e Ana Santos revalidam 
títulos nacionais de ciclocrosse

Os ciclistas Márcio Barbosa (Aviludo-Louletano) e 
Ana Santos (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) reva-
lidaram domingo (12), em Vila Real, os títulos nacionais 
de ciclocrosse na categoria de elite.
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despOrtO

Autogolo e ‘bis’ de Bruno Fernandes 
valem triunfo do Sporting em Setúbal

FC Porto recupera e vence 4-2 em casa do  
Moreirense mantendo perseguição ao Benfica

Um autogolo de João Meira e um bis’ 
de Bruno Fernandes valeram sábado (11) o 
triunfo ao Sporting sobre o Vitória de Setúbal, 
por 1-3, em encontro da 16.ª jornada da I 
Liga de futebol.

No jogo no Estádio do Bonfim, onde os 
sadinos ainda não tinham perdido no cam-
peonato na presente época, o Sporting teve 
de sofrer para segurar a vantagem, depois de 
Carlinhos ter marcado para os sadinos aos 
63 minutos. O golo da tranquilidade só já 
aconteceu em período de compensação.

Com este resultado, os comandados de 
Silas mantêm-se na quarta posição com 29 
pontos, mais 10 que o emblema setubalen-
se, que segue na oitava posição da tabela 
classificativa.

Após a infecção viral que atingiu o plantel 
sadino nos últimos dias, sete dos titulares na 
última jornada ficaram de fora por estarem 
em casa de quarentena: Makaridze, Sílvio, 
Jubal, Artur Jorge, Nuno Pinto, Semedo e 
Hachadi.

Os quatro resistentes no conjunto treinado 
por Julio Velázquez foram André Sousa, Éber 
Bessa Carlinhos e Zequinha, numa equipa que 
só teve no banco de suplentes cinco atletas, 
quatro deles sub-23 (João Valido, Bruno 
Langa, João Serrão e Leonardo Chão).

Do lado do Sporting, Silas efectuou duas 
alterações em relação aos 11 que apresentou 
na ronda anterior diante do FC Porto: Borja e 
Battaglia entraram para os lugares de Marcos 
Acuña e Doumbia.

Ainda o jogo não tinha começado e já 
os adeptos sadinos se manifestavam contra 
a equipa ‘leonina’. O auge dos protestos 
aconteceu quando o presidente Frederico 
Varandas, acompanhado pelo homólogo 
sadino, Vítor Hugo Valente, chegou ao 

camarote presidencial. Os adeptos não 
pouparam insultos ao dirigente do Sporting, 
que foi presenteado com uma faixa a dizer: 
“Varandas, vergonha nacional.”

O Vitória de Setúbal foi a primeira equipa 
a criar perigo no encontro na cobrança de um 
livre directo de Bruno Pirri, que, aos dois mi-
nutos, levou a bola a passar ao lado do poste 
direito da baliza de Luís Maximiano.

A resposta do Sporting aconteceu num 
lance desenhado no lado esquerdo do ataque, 
aos 14 minutos. Depois de uma defesa incom-

pleta de Milton Raphael, 
a cruzamento de Bolasie, 
valeu o defesa André Sousa 
a afastar o perigo pela linha 
final.

Depois de um período 
em que já tinha o claro do-
mínio do jogo, o Sporting, 
perante um oponente que 
dava sinais de inferioridade 
dos níveis físicos, chegou 
ao golo, aos 27 minutos, 
através de um autogolo de 
João Meira. Após ser assis-

tido por Bolasie, Ristovski rematou e o central 
sadino desviou para a própria baliza.

Aos 34 minutos, os ‘leões’ ampliaram a 
vantagem depois de beneficiarem de uma 
grande penalidade por falta cometida por 
Bruno Pirri sobre Bruno Fernandes. O joga-
dor do Sporting encarregou-se da marcação 
e fez o 2-0, resultado com que se atingiu o 
intervalo.

No segundo tempo, numa altura em que 
o Sporting parecia ter o jogo controlado, 
Carlinhos aproveitou uma perda de bola de 
Mathieu para desferir, aos 63 minutos, um 
‘tiro’ de fora da área, que valeu o 2-1 aos 
setubalenses, num lance em que a bola ainda 
embateu na trave.

O golo galvanizou o Vitória de Setúbal, 
que, aos 75 minutos, depois de um cruzamen-
to de Carlinhos, esteve à beira da igualdade 
num cabeceamento de Guedes, que levou a 
bola a embater na trave.

Apesar da tentativa dos sadinos em alcan-
çar a igualdade, acabou por ser o Sporting a 
chegar ao golo já em período de compensa-
ção. Bruno Fernandes, aos 90+4, concluiu 
com êxito um lance de contra-ataque do 
Sporting, que saiu de Setúbal com os três 
pontos na bagagem.

André Almeida salva líder Benfica frente ao ‘lanterna vermelha’ Desportivo das Aves
Um golo do futebolista 

André Almeida deu sexta-
feira (10) a vitória ao Benfica 
frente ao Desportivo das 
Aves, por 2-1, em jogo da 16.ª 
jornada da I Liga, em que os 
forasteiros estiveram a vencer 
até aos 76 minutos.

O avançado i raniano 
Mohammadi abriu o activo 
aos 20 minutos e fez o últi-
mo classificado (seis pontos) 
sonhar com um resultado 
positivo na Luz, mas Pizzi, 
de grande penalidade, aos 
76, e André Almeida, aos 89, 
deram a volta ao marcador e 
fizeram o Benfica somar 45 
pontos na I Liga.

Frente ao Aves, o treina-
dor dos ‘encarnados’ Bruno 
Lage procedeu a quatro alte-
rações no onze inicial. Para 
além da estreia do reforço 

Julian Wiegl, chamou também 
André Almeida, que regressou 
de lesão, Jota e Seferovic.

Estas alterações procura-
ram poupar os jogadores, no-
meadamente Cervi e Vinicius, 
para o encontro da próxima 
terça-feira, com o Rio Ave 
(quartos de final da Taça de 
Portugal), e de sexta-feira, 
com o Sporting (17.ª jornada 
da I Liga), mas trouxeram 
fortes dificuldades já que ape-
nas André Almeida e Weigl 
mostraram serviço, sendo 
que Jota foi claramente um 
elemento a ‘menos’, tal foi o 
desacerto nos 45 minutos que 
esteve em campo.

Os 36 pontos que separa-
vam o líder Benfica e o ‘lan-
terna vermelha’ Desportivo 
das Aves (6), antes do apito 
inicial, poderiam não augurar 

nada de bom para a equipa 
orientada por Nuno Manta 
Santos. Mas, surpreendente-
mente, Mohammadi, aos 20 

minutos, colocou os foras-
teiros a vencer, depois de ter 
tirado da frente Ferro e, quase 
sem ângulo e de pé esquerdo, 
ter batido Vlachodimos.

A vencer, o Aves subiu o 

bloco, o que obrigou o Benfica 
a ter de correr mais para fazer 
chegar a bola à baliza a cargo 
de Bernardeau, guarda-redes 

que negou o golo a Seferovic 
e Chiquinho, aos 29 e 34 
minutos.

Para fazer face ao prejuízo, 
o treinador Bruno Lage, a 
abrir a segunda parte, retirou 

Jota e colocou em campo 
Vinicius, puxando Chiquinho 
para extremo direito e Pizzi 
para a esquerda.

Tudo se poderia ter com-
plicado quando o árbitro 
Carlos Xistra expulsou André 
Almeida, aos 52 minutos, por 
uma entrada de carrinho, mas 
o árbitro albicastrense foi 
chamado pelo videoárbitro 
e, ao rever as imagens, ‘tro-
cou’ o cartão vermelho pelo 
amarelo.

O Benfica empurrou, então, 
o Aves para o último terço e 
fez de tudo para chegar ao 
golo. Chamou Cervi, que 
rendeu Weigl, aos 61 minutos, 
rematou, rematou e rematou, 
mas Seferovic, Chiquinho e 
Pizzi quando não encontra-
vam Bernardeau pela frente, 
não conseguiam fazê-lo de 

forma enquadrada.
Aos 75 minutos, Vinicius 

foi derrubado na área dos 
Desportivo das Aves por 
Cláudio Falcão, e Pizzi, 
chamado a cobrar, não fa-
lhou, igualando o encontro e 
elevando para 12 os golos na 
conta pessoal esta temporada 
na I Liga.

O sufoco dos campeões na-
cionais manteve-se e, quando 
os nervos já estavam a tomar 
conta dos 50.760 espectado-
res presentes na Luz, André 
Almeida, aos 89 minutos, 
fez o golo da vitória, depois 
de uma jogada de insistência 
de Cervi, que serviu Vinicius, 
para este tabelar para o ‘ca-
misola 34’ rematar para o 
fundo da baliza avense, não 
sem antes a bola ter desviado 
em Falcão.

O FC Porto venceu sexta-feira (10) 4-2 em 
casa do Moreirense, em jogo da 16.ª jornada 
da I Liga Portuguesa em futebol, mantendo 
o segundo lugar e a perseguição ao líder 
Benfica.

O Moreirense chegou a assustar os portistas 
ao inaugurar o marcador aos três minutos por 
Fábio Abreu, mas Soares (32) e Alex Teles (39) 
conseguiram a cambalhota no marcador.

Os minhotos ainda chegaram a empatar, 
2-2, antes do intervalo com um golo de João 
Aurélio (44), mas os ‘azuis e brancos’ esta-
vam embalados para uma vitória que atingiu 
a tranquilidade na recta final com mais dois 
tentos de Luis Díaz (72) e Corona (85).

O FC Porto, que não vencia em Moreira de 
Cónegos há quatro épocas – tinha perdido uma 
partida (2015/16 por 3-1) e empatado três – 
manteve o segundo posto com 41 pontos e a 
perseguição directa ao líder Benfica, que tem 
mais quatro e poucas horas antes tinha vencido 
2-1 na Luz frente ao Desportivo das Aves.

O FC Porto apresentou-se com uma dupla 
de centrais inédita: Diogo Leite e Mbemba 
assumiram o lugar de Pepe, que está lesionado, 
e de Marçano, castigado.

Mas, em dia de estreia de Ricardo Soares em 
casa – o técnico dos minhotos chegou a Moreira 
de Cónegos para substituir Vítor Campelos 
há menos de um mês, tendo perdido por 1-0 
na última jornada em Paços de Ferreira – os 
locais marcaram logo aos três minutos, com 
um golo que começou num lance caricato que 
teve Marega como protagonista no arranque 
e Fábio Abreu na concretização.

O avançado dos ‘portistas’ atrapalhou-se, 
esbarrou em Nakajima e perdeu a bola, permi-
tindo que Luís Machado lançasse para Fábio 
Abreu que, isolado e já a cair, atirou rasteiro 
para o fundo das redes.

A má entrada dos ‘azuis e brancos’ ainda 
se arrastou ao longo do primeiro quarto de 
hora, período em que só mereceram registo 
dois remates por cima de Alex Soares (10 
minutos) e Diogo Leite (20).

E até foi o emblema de Guimarães quem 
esteve mais perto de marcar com um remate 
de Pedro Nuno, isolado na esquerda, que só 
esbarrou em Marchesín (oito minutos).

Os ‘dragões’ carregavam muito, lutavam, 
encostavam os ‘cónegos’ à sua zona defensi-
va, mas mostravam displicência na hora de 
finalizar.

Até que, aos 32 minutos, Tiquinho Soares, 

de cabeça, fez o empate aproveitando um cru-
zamento milimétrico e perfeito de Corona. O 
golo do brasileiro despertou os portistas que, 
em sete minutos, conseguiram a reviravolta: 
Alex Teles fez o 2-1, aos 39, ao concretizar 
uma grande penalidade que castigava falta 
sobre Corona.

Estava reposta alguma justiça no marcador, 
embora o Moreirense também mostrasse armas 
e fosse surpreendendo ao aproveitar os espaços 
que, principalmente, a nova dupla de centrais 
portuenses deixavam, enquanto do outro lado 
era Nakajima quem desequilibrava muito, 
tendo, aos 41 minutos, quase feito o terceiro, 
com um remate em arco que saiu ao lado.

Os visitantes não marcaram e sofreram; João 
Aurélio assinou o 2-2 com um cruzamento 
tenso que saiu directo à baliza do FC Porto 
(44 minutos).

A segunda parte começou de forma atra-
palhada para os dois lados com o primeiro 
remate digno de registo a surgir só aos 54, 
com Nakajima a atirar ao lado. No sentido 
contrário, o Moreirense beneficiou de um livre 
perigoso, mas Pedro Nuno rematou rasteiro 
para Marchesín ‘encaixar’ (58).

E até o golo que voltou a dar vantagem ao 
conjunto de Sérgio Conceição foi “atrapalha-
do” ao nascer de um lance confuso na área, 
com a bola a sobrar para Luis Díaz que, com 
o joelho, marcou aos 72 minutos.

Mas a vitória do FC Porto acabaria por ficar 
coroada por um excelente golo de Corona que, 
de primeira, atirou colocado para o fundo da 
baliza à guarda de Pasinato a cinco minutos 
do fim, estabelecendo o resultado final em 
4-2, antes de ser expulso por acumulação de 
amarelos, aos 90+6.
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tempOs liVres

Panforte de chocolate

INGREDIENTES:

1 c. de sopa manteiga•	
250 g figos secos•	
360 g fruta cristalizada•	
200 g farinha•	
2 c. de sopa cacau em pó•	
1 c. de chá canela em pó•	
1 c. de chá cravinhos em pó•	
440 g amêndoas sem pele•	
160 g nozes•	
300 g mel•	
150 g açúcar•	
300 g chocolate preto•	
1 c. de sopa açúcar em pó•	

PEIXES

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril
Esta é uma semana maravilhosa para você fi-
nanceiramente. Você tem uma mente brilhante e 
muito rápida, que opera muito bem espontanea-
mente. Este é um bom momento para colocar os 
seus planos em acção e lançar um novo empreen-
dimento ou projecto.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio
Semana de muito sucesso para os taurinos. 
Aproveite esta energia para apostar naquilo que 
mais deseja. Quanto mais se empenhar nos seus 
objectivos, mais irá receber. Financeiramente, 
você pode não estar muito estável, mas não se 
apresse, pois os tempos vão mudar.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho
Nesta semana, você pode se sentir mais impassí-
vel e os seus níveis de energia podem estar bai-
xos. Lembre-se de que se sentir mal e sem ener-
gia não é um problema, mas recorrer à preguiça 
criará problemas para você. Trabalhe na constru-
ção dessa energia novamente.

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho
A confiança dos nativos de Caranguejo tende a 
aumentar e diminuir como a lua. Esta semana, 
a sua confiança está em um lugar fixo e estável. 
Essa torre de confiança faz de você uma verda-
deira força a ser reconhecida. O que quer que 
você decida fazer será realizado com facilidade.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto
Nesta semana, seu foco estará em empreendi-
mentos profissionais. Sua mente será consumida 
com a sua carreira. Este é um momento de cons-
trução de sucesso e conquista. Você certamente 
pode liderar, dirigir e delegar, mas também é 
muito intuitivo e inteligente.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro
Este é um momento maravilhoso para a sua con-
fiança, que começa a subir. Você pode ser ator-
mentado por dúvidas e um sentimento de inferio-
ridade, mas quando inundado de confiança, você 
se torna uma pessoa completamente diferente, 
fortalecido e forte.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro
Este é um período de muita sorte para os nativos 
de Balança. Pode ser que você herde uma quantia 
ou que se sinta especialmente confiante ou que 
desfrute de um período romântico muito feliz em 
que pode se apaixonar ou se casar. Mantenha-se 
activo e não deixe o tempo entristecê-lo.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro
Esta semana, as transações e contratos gover-
namentais trarão bons ganhos monetários. Este 
também é um bom momento para investir algum 
dinheiro em fundos seguros. Você obterá ganhos 
financeiros se tomar todas as suas decisões com 
sabedoria neste momento.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Você pode estar a trabalhar mais do que nunca, 
mas pode ser mais difícil ver os frutos do seu tra-
balho, o que pode ser desconcertante e fazer você 
desejar que não tivesse se incomodado. Deve en-
tender que o trabalho é uma parte necessária da 
vida, saudável e vital para a mente.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Capricórnio, sua capacidade de suportar é o que 
o diferencia. Este é um período positivo em que a 
fama, o sucesso e as conquistas formam uma tría-
de de ouro, especialmente se você procura poder 
político. Sua vida familiar é próspera, mas deve 
passar mais tmepo com os ente-queridos.

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Aquário é o signo da amizade. Você é um ami-
go do mundo. Criará conexões com as pessoas, 
não importa o quê. Nesta semana, os amigos que 
você acumulou serão úteis em caso de necessida-
de. Este será um momento de celebração e amor, 
desfrute da alegria e boa vontade que o rodeia.

HORÓSCOPO

19 de Fevereiro a 20 de Março
Peixes é um signo que segue a maré. Isso pode 
dificultar o controle, mas esta semana isso muda. 
Você será proactivo e ansioso para começar. Você 
pode se sentir motivado a agir devido a algum 
medo ou ansiedade, mas seja qual for a causa, 
você é movido a agir.

PenSAmenTO DA SemAnA

“Para as traições, para as mentiras, para o que 
é vil e falso, tem a gente remédio: tem o  

orgulho; mas para a dor que te faz mal, para 
essa nenhum remédio há.”

- Florbela Espanca (1894-1930), poetisa portuguesa

AneDOTAS

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

CONFECÇÃO:
Pré-aqueça o forno a 180º C.
Unte uma forma de bolo inglês com a manteiga e forre com 

papel vegetal.
Numa taça, misture os 

figos secos e a fruta crista-
lizada picados, a farinha, o 
cacau e as especiarias.

Disponha as amêndoas 
e as nozes num tabuleiro e 
leve ao forno a torrar por 
10 a 15 minutos. Em segui-
da, adicione-as à taça da 
farinha. Misture e reserve.

Entretanto, coloque o 
mel e o açúcar num tacho 
e leve ao lume até que se 
dissolvam.

Ao mesmo tempo derreta o chocolate, previamente picado, 
no microondas. Adicione em simultâneo a mistura de mel e 
o chocolate líquidos à taça com a farinha. Misture vigorosa-
mente antes que arrefeça. Deite para dentro da forma e leve 
ao forno por 35 minutos.

Deixe arrefecer ligeiramente, retire da forma e polvilhe 
com o açúcar em pó.

Por altura do aniversario da avó, o neto deu-lhe como presente uma ba-
lança de cozinha e diz:
– Ó Vó, se calhar vocemecê não sabe como é que isto funciona?
Ao que a avó lhe responde toda indignada:
– Antão nã sei, olhem qu’esta! Não se está mesmo a ver que agora marca 
mê-dia! 

Vira-se a mulher para o marido:
– Ó querido, nós temos de ir a Nova Iorque fazer um workshop.
– Um workshop??? Mas que raio é isso?
– Eu explico-te: tu work, eu shop!

O director do manicómio vai com quatro malucos para uma sala... De se-
guida desenha uma porta na parede e pede para eles a abrirem. Três deles 
tentam abrir a porta e o outro fica a rir-se cá atrás. O director dirige-se a 
ele:
– Porque não vais ajudar os teus colegas a abrir a porta?
– Não vou porque eles nunca vão abrir a porta...
– E porquê?
– Porque eu tenho a chave em casa.

Paciente: Doutor, não consigo deixar esta mania de roubar coisas.
Médico: Tome estes comprimidos a cada seis horas. Se a vontade de rou-
bar não passar na próxima semana, traga-me uma TV de plasma.

***

***

***



14 de Janeiro de 2020 | 
QUALIDADE                   SEM IGUAL

17

despOrtO e classificadOs | eVentOs

AMIGAS DE TORONTO/CIRCLE OF FRIENDS
111 Dovercourt Road, Toronto. Tel.: 416-537-6821

Sábado, 25 de Janeiro: Festa das Amigas de Toronto-Circle of Friends, às 
19h00, na Local 183, que tem por finalidade a angariação de fundos para a 
Princess Margaret Cancer Foundation. Som a cargo de Five Star Production. 
Actuações do conjunto Mexe-Mexe, Henrik Cipriano e Jéssica Amaro. Infor-
mações: 416-537-6821, 416-953-5960, angelapimentelmachado@gmail.com 
ou fatimabento@ica.net.

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

Sexta-feira, 24 de Janeiro: Noite da Chamarrita. Informações: 905-274-9488 
ou 416-535-2696.

ASAS DO ATLÂNTICO S.S. CLUB
1573 Bloor St West, Toronto. Tel.: 416-531-7771

Sábado, 18 de Janeiro: Baile do Sócio e Patrocinador, às 19h00. Actuação 
da Banda Sagres. Informações: 647-771-4818, 416-532-8154 ou 647-859-
4131.

ASS. DOS ROMEIROS DE SANTA MARIA - TORONTO
588 Adelaide St. W., Toronto. Tel: 416-703-2326

O rancho dos Romeiros de Santa Maria de Toronto anuncia que vão ter início 
as suas reuniões de preparação para a Romaria da Quaresma. Os ensaios serão 
feitos no salão paroquial todos os domingos, das 14h00 às 16h00. A partida 
será no dia 26 ou 28 de Fevereiro de 2020. A saída dos Romeiros da Matriz de 
Ponta Delgada será no dia 1 de Março de 2020 e a entrada no dia 8 de Março de 
2020. Informações: Mestre João Silva: 416-550-4771, Contra Mestre Luís Leite: 
416-770-4658, Ajudante dos Mestres José da Ponte: 647-546-4128, facebook: 
Romeiros imigrantes St. Mary’s, email: romeiros.canada@gmail.com.

CASA DA MADEIRA COMMUNITY CENTRE 
1621 Dupont Street West, Toronto. Tel.: 416-533-2401

Sábado, 18 de Janeiro: Festa de São Sebastião, às 18h00. Música a cargo 
da Banda Dose Dupla. Sábado, 25 de Janeiro: Festa de Aniversário do rancho 
folclórico. Música a cargo do DJ Nazaré Praia. Informações: 647-781-3856, 
416-686-2851 ou 416-704-2612.

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

Sábado, 18 de Janeiro: Festival do Bacalhau. Actuações do conjunto Santa 
Fé, Fernando Correia Marques e Jéssica Amaro.
COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA LUZ - S.MATEUS

Igreja São Mateus – 706 Old Weston Road, Toronto. Tel.: 416-653-7191
Sábado, 18 de Janeiro: 26.ª Festa de Aniversário. Actuações de Paulinho do 

Minho e DJ Five Stars. Informações: 416-457-2196 ou 416-588-4506.
FPCBP

1136 College Street, Toronto Tel: 416-537-8874
*O prazo para as inscrições do programa de bolsas de estudo é até segunda-

feira, 20 de Janeiro, pelas 17h00. Informações: www.fpcbp.com/application.

CLUBES & ASSOCIAÇÕES

PRECISA-SE | HELP WANTED

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

WORKERS WItH  
ExpERIENCE needed: 

Formwork carpenters•	
Construction labourers•	
Cement finishers•	

Excellent wages, 
 to start as soon as possible.  
Please call: 905-302-1823 1605-17

CARpINtEIROS para framing precisam-se com algu-
ma experiência. Contactar: 416-881-3304 1607-14

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

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

Contactar: 416-653-6897 1610-13

REtIRING. Long established acrylic display, furniture 
manufacturing business for sale. 

Call: 416-449-7207 1611

ALUGA-SE | FOR RENT (Residential)

ApARtAMENtO NA CAvE aluga-se com 1 quar-
to, sala, cozinha e casa de banho. Na área da Rogers & 
Caledonia. Não tem estacionamento ou lavandaria, exis-
te uma lavandaria na esquina da rua. Despesas incluídas. 
Para não fumadores e sem animais. Disponível a 1 de 
Fevereiro. Contactar: 416-580-1364 1611

OPORT. NEGÓCIOS | BUSINESS OPPORT.

LIvE-IN COMpANION 
ANd COOK WANtEd

Private Room and Bath. Yonge and Steeles 
area. Excellent wages. Please email: 

jcfdante-igm@yahoo.com 1611-12

SENHORAS responsáveis e a partir dos 30 anos preci-
sam-se para trabalhar numa loja de roupa de mulher, no 
Dufferim Mall, a tempo inteiro e parcial. A começar o 
mais rápido possível. Tem que falar inglês. O pagamento 
não é feito em dinheiro. Contactar Harry: 416-844-7099 
ou fax: 416-780-1783 1611-12

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

pORtUGUESE & pOLISH 
CLEANING LAdIES INC

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

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

ORAÇÕES

AO GLORiOSO SÃO GeRALDO 
POR GRAÇA ALCANÇADA

Ó São Geraldo cujo coração foi for-
mado na escola divina do Coração de 
Jesus, a vossa caridade atraiu todos 
aqueles que tiveram a felicidade de vos 
conhecer. Vós fostes o pai dos pobres, 
o amigo dos operários, dos enfermos, 
o refúgio dos aflitos, o socorro dos ne-
cessitados, o salvador dos que correm 
perigo, a luz dos ignorantes, o susten-
táculo das almas tentadas, o libertador 
dos possessos, o guia no caminho da 
perfeição, o protector das vocações 
religiosas, o incansável missionário das almas transviadas, to-
dos esses títulos, ó Irmão muito amado, fazem nascer em meu 
coração a maior confiança em Vós. Pois também eu preciso de 
um pai, de um irmão, de um amigo, de um consolador, de um 
protector, enfim, que possa patrocinar os meus interesses. É a 
vós, ó terno amigo de Jesus, que se elevam as minhas preces. 
Recusar-vos-eis a atender-me? Será frustrada a minha confian-
ça em vós? Certamente não! Vós bem sabeis que seu desejo... 
(indica-se a graça a obter). Em nome de Jesus e Maria, delícias 
do Vosso coração ó São Geraldo, atendei-me e ouvi a minha sú-
plica. Assim seja, Reze 9 Avé-Marias e 3 Glórias ao Pai em hon-
ra da SSMª Trindade. Faça uma boa acção em favor de um ir-
mão necessitado e procure participar na sua comunidade. - D.J.

ORAÇÃO A SANtO exPeDitO
(Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO 
e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo 
Expedito. Este Santo é invocado nos negócios que demandam 
Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia.) 
“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta 
hora de aflição e desespero. Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos de-
sesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, protegei-
me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei o 
meu pedido. (Fazer o pedido) 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, 
proteja-me de todos que possam prejudicar-me, proteja a minha 
família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a Paz 
e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grata(o) pelo resto da minha vida e 
levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obrigada.
(Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer o sinal da Cruz. 
Mandar publicar após o pedido).                                      - S.P.

classificados on-line: www.voicenews.ca

Dakar2020: Piloto português 
Paulo Gonçalves morre em 
queda na 7.ª etapa

O piloto português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu 
domingo (12) na sequência de uma queda na 7.ª etapa do 
rali Dakar na Arábia Saudita, anunciou a organização.

De acordo com a informação da Amaury Sport 
Organization (ASO), o alerta foi dado às 10:08 horas locais, 
menos três em Lisboa.

Foi enviado de imediato um helicóptero que chegou 
junto do piloto às 10:16, tendo encontrado Paulo Gonçalves 
inconsciente e em paragem cardiorrespiratória.

“Depois de várias tentativas de reanimação no local, o 
piloto foi helitransportado para o hospital de Layla, onde 
foi confirmada a morte”, referiu a organização.

Paulo Gonçalves, segundo da edição de 2015 e que 
disputava o seu 13.º Dakar, caiu ao quilómetro 276 da 
especial.

Caravana do Dakar cumpriu minuto de silêncio

A caravana do Rali Dakar cumpriu domingo (12) um 
minuto de silêncio em memória do piloto português Paulo 
Gonçalves, que morreu na sequência de uma queda durante 
a sétima etapa da prova de todo-o-terreno.

A homenagem aconteceu no acampamento da caravana, 
situado em Wadi ad-Dawasir (Arábia Saudita), na presença 
de todos os pilotos, incluindo os de motas e de quads.

A organização do Rali Dakar decidiu cancelar a oitava 
de 12 etapas para motas e quads, prevista para ontem 
(segunda-feira), devido à morte do piloto português na 
tirada de domingo.

A decisão foi tomada “em conjunto com equipas e pilotos” 
e surge devido à “consternação” que afectou “sobretudo os 
pilotos das motas”, pois o português “era uma figura querida 
da prova, imensamente respeitado, tanto pelos veteranos 
como pelos menos experientes, pilotos que o admiravam 
e se sentiam inspirados por ele”, escreveu a organização, 
em comunicado.

A anulação da etapa, com partida e chegada em Wadi 
ad-Dawasir, surge “para dar tempo aos pilotos de fazerem 
o luto” pela morte do piloto português.

Paulo Gonçalves era o mais veterano dos pilotos que 
lutava pelos lugares cimeiros, o único dos principais ‘mo-
tards’ que ainda tinha participado nas edições africanas 
da prova. Os restantes já se retiraram ou passaram para 
os automóveis.

Equipa do ‘motard’ português abandona  
Rali Dakar

A Hero, equipa de Paulo Gonçalves, anunciou segunda-
feira (13) que vai retirar-se do Rali Dakar, por os seus 
elementos estarem em “profundo luto” pela morte “trági-
ca” do piloto português no domingo, na sequência de uma 
queda na sétima etapa.

“Toda a equipa Hero está em profundo luto após a morte 
trágica do nosso piloto Paulo Gonçalves no domingo. Com 
um imenso respeito pelo nosso falecido colega, a Hero não 
vai continuar a sua participação no Rali Dakar de 2020”, 
pode ler-se numa publicação na conta da marca indiana na 
rede social Twitter.

Lesões “graves na cabeça, pescoço e coluna” terão sido 
a causa da morte do ‘motard’, adiantou ontem fonte da 
equipa à agência Lusa.

A mesma fonte da equipa Hero explicou que, neste mo-
mento, estão a ser “tratados todos os trâmites burocráticos 
necessários” para a libertação do corpo, algo que “deverá 
acontecer ainda hoje”.

Espera-se que a trasladação dos restos mortais do piloto 
aconteça, “na melhor das hipóteses”, na terça-feira.

Segundo explicou a organização e foi possível ver nas 
imagens difundidas pelas televisões, o local onde Paulo 
Gonçalves morreu era uma recta em que os pilotos seguiam 
“a alta velocidade”, e em que, segundo o piloto australiano 
Toby Price (KTM), havia “uma lomba”.
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Brexit: Diplomata português escolhido para 
ser o embaixador da UE no Reino Unido

EUA/Irão: Teerão lamenta derrube de 
avião e reconhece “erro imperdoável”

Coalas podem entrar na lista de espécies em 
perigo em partes da Austrália – Governo

O Presidente do Irão afirmou sábado (11) 
que o país “lamentava profundamente” ter 
abatido um avião civil ucraniano, sublinhan-
do tratar-se de “uma grande tragédia e um 
erro imperdoável”.

“O inquérito interno das forças armadas 
concluiu que lamentavelmente mísseis lan-
çados por engano provocaram a queda do 
avião ucraniano e a morte de 176 inocentes”, 
admitiu Hassan Rohani, numa mensagem 
divulgada na rede social Twitter.

“As investigações continuam para iden-
tificar e levar à justiça” os responsáveis, 
acrescentou.

Também o ministro dos Negócios 
Estrangeiros iraniano apresentou “as descul-
pas” do país pela catástrofe do Boeing 737 da 
companhia Ukrainian Airlines, depois de as 
forças armadas terem igualmente reconheci-

do que o avião foi abatido por erro.
“Dia triste”, escreveu Mohammmad 

Javad Zarif no Twitter. Um “erro humano 
em tempos de crise causada pelo aventurei-
rismo norte-americano levaram ao desastre, 

acrescentou.
“O nosso profundo ar-

rependimento, desculpa 
e condolências ao nosso 
povo, às famílias das ví-
timas e às outras nações 
afectadas” pelo drama, 
disse o Ministro.

O Estado-maior das 
forças armadas do Irão ga-
rantiu à população do país 
que “o responsável” pela 
tragédia do Boeing ucrania-

no abatido na quinta-feira nos arredores de 
Teerão, vai ser imediatamente apresentado 
à justiça militar.

“Garantimos que ao realizar reformas 
fundamentais nos processos operacionais 
ao nível das forças armadas, vamos tornar 
impossível a repetição de tais erros”, acres-
centou, em comunicado.

O aparelho, com destino a Kiev, trans-
portava 167 passageiros e nove tripulantes 
de várias nacionalidades, incluindo 82 ira-
nianos, 57 canadianos, 11 ucranianos, dez 
suecos, quatro afegãos, três alemães e três 
britânicos.

O chefe da diplomacia 
da União Europeia, Josep 
Borrell, escolheu o diplo-
mata português João Vale de 
Almeida para liderar a futura 
delegação comunitária junto 
do Reino Unido após a con-
sumação do ‘Brexit’, disse 
domingo (12) à Lusa fonte 
comunitária.

“Posso confirmar que o 
Alto Representante e Vice-
Presidente tenciona designar 
João Vale de Almeida como 
líder da futura delegação 
da União Europeia junto do 
Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte”, disse 
a porta-voz Virgine Battu-
Henriksson à Lusa.

A porta-voz acrescentou 
que “a designação formal 
apenas terá lugar após a saí-
da do Reino Unido da União 
Europeia”, agendada para o 
final do corrente mês, e após 
a indispensável aprovação das 
autoridades britânicas.

Com mais de três décadas 
de experiência em cargos eu-
ropeus, João Vale de Almeida, 
62 anos, já desempenhou di-

versos cargos de topo, tendo 
sido porta-voz da Comissão 
Europeia e director-geral antes 
de se tornar chefe de gabinete 
e principal conselheiro de José 
Manuel Durão Barroso du-
rante o seu primeiro mandato 
como presidente da Comissão 
Europeia (2004-2009).

Vale de Almeida tornou-se 
de seguida embaixador da 
União Europeia nos Estados 
Unidos (2010-2014), à frente 
da primeira delegação eu-
ropeia em Washington com 
poderes reforçados (em re-
presentação de toda a União 
e não somente da Comissão 
Europeia), à luz da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, e 
de 2015 até ao final do ano pas-
sado foi o embaixador da UE 
junto das Nações Unidas.

Regressado a Bruxelas em 
Dezembro último após cerca 
de 10 anos em Washington e 

Nova Iorque, o seu nome já era 
apontado como um dos favo-
ritos para representar a União 
Europeia em Londres, depois 
de o Reino Unido deixar de ser 
Estado-membro.

Se o processo de saída 
do Reino Unido da União 
Europeia não sofrer mais sur-
presas e consumar-se, como 
previsto, em 31 de Janeiro, 
a representação da Comissão 
Europeia em Londres encerra-
rá nessa data e dará lugar, em 1 
de Fevereiro, à nova delegação 
da UE, cujos moldes serão 
semelhantes àquela que Vale 
de Almeida encabeçou nos 
Estados Unidos.

A delegação da UE no 
Reino Unido ficará sob a tutela 
do Serviço Europeu de Acção 
Externa, o corpo diplomático 
da União liderado pelo Alto 
Representante Josep Borrell, 
que é também vice-presidente 
da Comissão Europeia lidera-
da por Ursula Von der Leyen, e 
começará então a operar numa 
altura em que os 27 e Londres 
vão negociar a relação futura 
pós-’Brexit’.

O impacto dos fogos flo-
restais na vida animal na 
Austrália pode implicar que 
os coalas, um dos principais 
símbolos nacionais, possam 
ser declarados espécie em pe-
rigo em vários pontos do país, 
alertou segunda-feira (13) o 
Governo australiano.

Estimativas do executivo 
australiano, reveladas ontem 
pela Ministra do Ambiente, 
Sussan Ley, referem que os 
fogos destruíram vastas áreas 
que são habitats tradicionais 
dos coalas, especialmente nos 
estados de Nova Gales do Sul 
(NSW) e Victoria.

Só em NSW, disse, estima-
se que os fogos tenham 
queimado cerca de um terço 
do habitat, com a avaliação 
final do impacto ainda a ser 
compilada, especialmente 
porque continua a haver fogos 
activos.

Grupos ambientais e várias 
instituições – como o Hospital 
de Coalas em Port Mcquarie, 
na costa a norte de Sydney ou 
o Taronga Zoo, em Sydney 
– tem estado a desenvolver 
esforços para responder ao 
impacto que os fogos tiveram 
na vida animal no país.

E s t i m a t i v a s  d a 
Universidade de Sydney in-
dicam que podem ter morrido 
mais de mil milhões de ani-
mais, com vários santuários a 
debaterem-se agora com faltas 
graves que, em alguns casos, 
agravaram problemas que já 
existiam.

No intuito de responder à 
emergência, o Governo fede-
ral anunciou já um pacote de 
assistência para esta questão, 
avaliado em 50 milhões de 
dólares australianos (cerca 
de 31 milhões de euros) para 
apoio à recuperação da vida 

selvagem destruída pelos fo-
gos das últimas semanas.

Metade deste pacote ini-
cial será para um Fundo de 
Recuperação de Emergência e 
o resto será dividido entre os 
grupos ambientais que estão a 
actuar “na linha da frente”.

Ley, que falava em Port 

Mcquarie, disse que “tudo 
que possa ser feito será feito” 
para ajudar à recuperação da 
população de coalas e outros 
animais especialmente atingi-
dos pelos fogos.

Em alguns locais, como 
num jardim zoológico nos 
arredores de Batemanm’s Bay 
– na costa a sul de Díli, uma 
das zonas mais afetadas – os 
funcionários alertaram já para 
a falta de meios, reconhecen-
do ao mesmo tempo que são 
necessários mais esforços 
preventivos para lidar com o 
problema dos fogos.

No caso dos coalas, uma das 
estimativas, feita pelo grupo 
ambiental North East Forest 
Aliance, é de que em zonas no 
Norte de NSW podem ter mor-
rido três quartos da população, 
com vários animais a serem 
agora tratados em vários locais 
por efeitos dos fogos.

Responsáveis do Hospital 
de Coalas de Port Mcquarie 
notam que o efeito se prolon-
gará no tempo, com alguns 
animais a terem queimaduras 
e efeitos respiratórios que 
podem ainda levar à morte de 
mais coalas.

A ameaça às espécies 
de animais autóctones da 
Austrália vai ser debatida esta 
semana numa reunião de um 
painel do Governo Federal que 
reúne especialistas universitá-
rios, de várias instituições e 
dos Governos estaduais.

Um dos primeiros passos é 
preparar um mapa detalhado 
das zonas afectadas, definir 
medidas de recuperação a 
longo prazo e procurar es-
tabelecer novas colónias de 
animais em zonas que não 
arderam.

Isso obriga, necessariamen-
te, a garantir um equilíbrio 
entre essas espécies e preda-
dores naturais.

Apesar de saudarem o apoio 
inicial do Governo, associa-
ções ambientais notam que o 
sector se depara há muito com 
carências, pedindo por isso 
apoio adicional do executivo, 
que terá de ser “prolongado 
no tempo”, como notou, 
por exemplo, a Wilderness 
Society.

Península Antártica vai começar 
a estar sujeita a espécies 
invasoras, alerta estudo

A península Antártica vai começar a estar sujeita nos 
próximos anos ao aparecimento de espécies invasoras, 
algumas delas que podem ter efeitos devastadores nos 
frágeis ecossistemas marinhos e terrestres polares, alerta 
um estudo segunda-feira (13) divulgado.

O estudo, publicado na revista científica “Global 
Change Biology”, identifica espécies não nativas com 
maior probabilidade de invadir a península Antártica 
nos próximos 10 anos, fornecendo dados para que sejam 
tomadas medidas de mitigação.

O principal autor do estudo, Kevin Hughes, inves-
tigador ambiental do “British Antarctic Survey” (com  
base em Cambridge, trata dos interesses do Reino  
Unido na Antártida), trabalhou com uma equipa inter-
nacional de investigação para identificar espécies não 
nativas com maior probabilidade de ameaçar a bio-
diversidade e os ecossistemas da região da península 
Antártica a partir da análise de centenas de trabalhos 
académicos, relatórios e bases de dados, e das 103 es-
pécies consideradas em detalhe 13 foram classificadas 
como maiores ameaças.

“A região da península Antártica é de longe a parte mais 
movimentada e mais visitada da Antártida. Devido ao 
crescimento do turismo e às actividades da investigação 
científica, espécies invasoras podem ser transportadas 
para a Antártida de muitas maneiras diferentes. Os vi-
sitantes podem transportar sementes e solo não estéril 
agarrados às roupas e ao calçado. Cargas importadas, 
veículos e suprimentos de alimentos frescos podem 
esconder espécies, incluindo insectos, plantas e mesmo 
ratos. As espécies marinhas são um problema particular, 
já que podem ser transportadas para a Antártida agarra-
das aos cascos dos navios. Podem ser muito difíceis de 
remover uma vez instaladas”, disse Kevin Hughes.

Os responsáveis pela investigação avisam que inver-
tebrados marinhos como mexilhões e caranguejos são 
espécies com grande probabilidade de invadir a região, 
mas na lista estão também plantas com flores, ácaros e 
mesmo coqueiros.

Algumas das ilhas subantárticas, como a Marion ou 
a Geórgia do Sul, já foram invadidas por ratos e outros 
vertebrados, embora os investigadores acreditem que as 
condições na região vão continuar demasiado extremas 
para permitir que os ratos proliferem no exterior, ainda 
que possam sobreviver nas construções.
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Personagens criadas com plástico recolhido em praias em exposição no LU.CA em Lisboa
Por Joana Ramos Simões (texto) e António Cotrim (fotos)

Ricardo Nicolau recolhe plásticos das praias há vinte anos, 
mas foi há quatro que começou a criar personagens com os 
resíduos que o mar devolve, e algumas estão em exposição, 
desde sexta-feira (10), no LU.CA, em Lisboa.

Formado em design gráfico, Ricardo Nicolau sempre 
teve “a paixão do desenho, da pintura e, principalmente, do 
mar e da Natureza”. O trabalho que apresenta na exposição 
“Bonecos Salgados”, patente no LU.CA – Teatro Luís de 
Camões, no âmbito do ciclo +Azul, surgiu quando decidiu 
juntar a “expressão artística 
com uma preocupação am-
biental” e “usar um material 
tão valioso, o plástico, usado 
irresponsavelmente”, para 
fazer arte.

Em “Bonecos Salgados” 
há isso mesmo, bonecos, 
rostos de personagens criados 
com pedaços de plástico que 
Ricardo recolhe em areais, 
sobretudo perto do Porto, onde 
vive, e que utiliza tal como es-
tão, sem os cortar ou partir.

“[Ao criar rostos e figuras] interessa-me o exercício de auto-
conhecimento e de nos vermos a nós próprios, não só enquanto 
indivíduos mas também enquanto espécie. De percebermos o 
nosso lugar aqui no planeta, que fazemos parte de um grande 
ecossistema vivo e que temos que ter cuidado porque estamos 
a afectá-lo com o nosso ego enquanto espécie”, explicou à 
Lusa, durante a montagem da exposição.

Um dos rostos, por exemplo, foi construído com tampas 
de bidons de gasolina, tampas de latas de tinta, um pedaço 
de um carrinho de supermercado – “parece que é um diver-
timento entre os jovens universitários atirar carrinhos para 
dentro dos rios” – e “objectos que são difíceis de identificar, 
‘tupperwares’ ou brinquedos de praia que as crianças enterram 
na areia – ficam lá e no Inverno vêm as ondas e desenterram 
tudo – tampinhas, e material de pesca”.

Em 20 anos de recolhas em areais já encontrou de tudo, 
“desde drones a dentaduras, vai tudo parar à praia – as sanitas 
vão dar ao mar e há muitas coisas que caem”.

“Os cotonetes, que ainda se usam – e nas ETAR [Estações 
de Tratamento de Águas Residuais] eles são obrigados a 
abrir para deixar aquilo sair – e as toalhitas dos bebés são 
problemas graves; o esferovite... mas encontra-se de tudo 
nas praias”, reforçou.

Ricardo Nicolau acaba por organizar alguns objectos em 
‘colecções’ e tem uma com “mais de 200 cabeças de bonecas, 
que é uma coisa que aparece muito”.

A par do problema do plástico que aparece nas praias, 
Ricardo Nicolau alerta para “o facto de o plástico se partir e 
se tornar um microplástico que, aí sim, vai envenenar todo 
o ecossistema”.

“Os biólogos explicam porque é que os animais estão mortos 
na praia, porque estão com a barriga cheia de plástico, que 
confundem com comida. São coisas que basta ir à praia para ver 
que estão aí e que estão, sem dúvida, a piorar”, salientou.

Na exposição, além das figuras há também duas estantes 
onde foram colocados vários objectos, entre os quais um 
frasco de protector solar e cordas de pesca, tal como foram 
encontrados no areal.

Todos esse objectos foram recolhidos por Ricardo Nicolau 
perto do Cabo da Roca, esta semana. Lembrando que “a parte 
principal neste trabalho é limpar”, o artista contou que, quando 

chegou a Lisboa, contactou Ricardo Ramos, do projeto Xico 
Gaivota, e combinaram uma sessão de limpeza, para “assim 
completar a exposição com lixo apanhado cá”.

“Entre descer e subir [as rochas, com recurso a cordas] foi 
meia hora de recolha. São praias inacessíveis, por isso o lixo 
acumula”, contou.

Nas estantes, os objectos foram agrupados por cores, numa 
delas ficaram os que têm tons verdes e azuis e, na outra, os la-
ranjas e vermelhos. E há uma razão para tal ter acontecido.

“Há esse lado do plástico, que é como quando vamos ao 
supermercado, [têm] sempre cores muito fortes. E eu, como 

artista, gosto muito de pintar 
cores e fazer paisagens tam-
bém [e] outro tipo de traba-
lhos, usando essas cores, que 
são quase como brinquedos, 
para nos estimular a mente”, 
referiu.

Na exposição, esse agru-
pamento por cores “também 
serve como uma ironia”. “Nós, 
enquanto espécie, se calhar 
também somos um bocado 
crianças, porque fazemos 
birra e porque queremos ter 

conforto e consumir irresponsavelmente e não temos juízo, 
não crescemos, estamos a precisar de crescer mais”, disse 
Ricardo Nicolau.

No local onde está a exposição foram também colocados 
uns bancos, feitos a partir de grades para transportar garrafas 
ou caixas, que inicialmente foi decidido colocar à porta do 
teatro.

Mas, como alguém podia achar que se tratava de lixo co-
locado na rua e não em contentores, como se vê com alguma 
frequência, acabaram por ficar dentro de portas.

“Bonecos Salgados”, de entrada livre, fica patente no 
Entrepiso do LU.CA até ao dia 2 de Fevereiro, data em que 
termina o ciclo “+Azul”, dedicado ao planeta Terra e que 
inclui debates, passeios a jardins, oficinas, cinema e leituras 
encenadas.

Bispo do Funchal admite que regionalização 
pode ser “oportunidade” para o continente

Bento XVI defende que celibato dos 
sacerdotes “tem um grande significado”

O Papa emérito Bento XVI defende, num 
livro, que o celibato dos sacerdotes “tem 
um grande significado”, posição conhecida 
numa altura em que o Papa Francisco terá de 
pronunciar-se sobre a possibilidade do orde-
namento de padres casados na Amazónia.

“Acredito que o celibato” dos sacerdotes 
“tem um grande significado” e é “indispen-
sável para que o nosso caminho na direcção 
de Deus permaneça o fundamento da nossa 
vida”, defende Bento XVI num livro escrito a 
quatro mãos com o cardeal Robert Sarah, que 
será editado na próxima semana e do qual o 
jornal francês Le Figaro publicou domingo 
(12) um excerto.

Em Outubro do ano passado, bispos 
católicos pediram a ordenação de homens 
casados como sacerdotes, uma solução para 
enfrentar a escassez de clérigos na Amazónia, 
uma proposta histórica que pode pôr fim a 
séculos de tradição católica romana.

A maioria dos 180 bispos de nove países 
da Amazónia pediu também ao Vaticano 
para reabrir um debate sobre a ordenação de 

mulheres como diáconos, sustentando que 
“é urgente que a Igreja promova e confira 
na Amazónia ministérios para homens e 
mulheres de maneira equitativa”, de acordo 
com o documento final, citado na altura pela 
agência Associated Press.

As propostas foram 
inscritas no documento 
aprovado no final de um 
sínodo de três semanas 
sobre a Amazónia, que o 
Papa Francisco convocou 
em 2017 com o objectivo 
de chamar a atenção para as 
ameaças à floresta tropical, 
mas também de melhorar o 
sacerdócio junto dos povos 
indígenas.

O Papa Francisco deve-
rá tomar uma decisão em 
relação a este assunto nas 

próximas semanas.
A Igreja Católica, que abarca quase duas 

dezenas de ritos diferentes, permite já sacer-
dotes casados nas igrejas de rito oriental e 
em casos em que os sacerdotes anglicanos 
previamente casados se convertem à Igreja. 
Se Francisco aceitar a proposta do sínodo, 
porém, será o início de uma nova era para 
a Igreja Católica de rito latino após mais de 
um milénio.

No livro, Bento XVI e Robert Sarah 
defendem que “é urgente, necessário, que 
todos, bispos, sacerdotes e leigos, redescu-
bram um olhar de fé na Igreja e no celibato 
sacerdotal que protege o seu mistério”. Além 
disso, citando Santo Agostinho, ambos afir-
mam: “Silere non possum! Não posso ficar 
calado!”.

O bispo do Funchal admi-
tiu sábado (11) que a regiona-
lização pode ser uma “opor-
tunidade” para o continente, 
depois de ter visto o “conjunto 
de benfeitorias, que de outra 
forma seria sempre difícil”, 
que a regionalização permitiu 
na Madeira.

“Eu fui decididamente 
contrário à regionalização, 
quando foi o referendo. 
Neste momento interrogo-
me se a regionalização não 
seria a oportunidade que as 
regiões do interior do conti-
nente poderiam agarrar para 
um desenvolvimento e para 
a resolução de problemas 
que objectivamente têm”, 
disse o bispo Nuno Brás em 
entrevista à agência católica 
Ecclesia.

Nesta entrevista, divulga-
da a propósito do primeiro 
aniversário sobre a sua no-
meação para a diocese do 
Funchal, Nuno Brás disse 
que a regionalização “foi a 
forma que os madeirenses 
encontraram para reivindicar 
diante do Governo nacional 
um aumento do seu nível de 
vida, um conjunto de benfei-
torias que de outra forma seria 
sempre difícil” alcançar.

“A regionalização, no 
caso concreto da Madeira, 
fez com que houvesse de-

senvolvimento, melhoria de 
vida, com que os madeirenses 
tomassem consciência da sua 
própria identidade – com al-
gum orgulho, devo dizer – da 
sua especificidade e daquilo 
que eles podem dar ao todo 
de Portugal”, acrescentou à 
agência Ecclesia.

O bispo do Funchal apro-
veitou a ocasião para anunciar 
que a diocese do Funchal tem 
em preparação um projecto 
para acolher as pessoas em 
situação de sem-abrigo, em 

parceria com os Irmãos de 
São João de Deus e a Câmara 
Municipal do Funchal.

Outro projecto que Nuno 
Brás pretende ver concreti-
zado é o lançamento de um 
semanário diocesano.

Segundo o bispo, é neces-
sário fazer chegar as notícias 
eclesiais a quem não tem 
acesso à internet e apostar 
também na informação aos 
turistas que venham visitar 
as ilhas da Madeira e Porto 
Santo.
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Projecto de empresa de 
Valongo recicla pó de ardósia 
e aumenta água disponível

Uma empresa de Valongo está a transformar o desper-
dício do corte de ardósia num novo produto, um processo 
que lhe permite também reciclar a água necessária para 
abafar o pó dessa operação, disse à Lusa o presidente.

Antigamente associado à silicose, doença pulmonar 
muito frequente entre os mineiros, o pó da ardósia adqui-
riu uma dimensão útil num projecto em que intervém a 
Empresa de Lousas de Valongo e a Universidade do Minho, 
decorrendo o processo na mina de cerca de 25 hectares 
que está anexa às instalações em Campo, Valongo.

Rui Nunes de Matos, presidente do conselho de ad-
ministração da empresa fundada em 1865 por ingleses 
para “abastecer Inglaterra e os Estados Unidos de ardósia 
para telhados, pavimentos, revestimentos e pedras para 
bilhares”, contou que o projecto dura “há cerca de um 
ano e meio”.

Explicando o processo, o responsável contou que “o pó 
de ardósia proveniente da serragem, normalmente abafado 
com água, através de um método natural é depois separado 
do líquido através de um método natural”.

“Este processo consiste no despejo das lamas e das 
águas em pedreiras antigas que através de um sistema 
de filtração natural permite que na pedreira ao lado, para 
onde escorre, possa ser retirada como água reciclada, 
ficando o pó depositado na outra pedreira”, acrescentou 
o empresário.

E continuou: “estamos a aprimorar um outro processo 
que visa separar a água da lama e, quando assim for, 
teremos ainda mais água reciclada aplicada na produção 
da fábrica”.

Fruto da investigação e trabalho feito, disse, foi criado 
“um produto novo, um compósito, denominado de ‘stla-
tetec’”, e que se caracteriza por “ter muita resistência ao 
exterior”, podendo ser “utilizado como chapa, mobiliário 
interior, fachadas de casas ou até lavatórios”.

Em processo de “registo da patente nacional”, frisou 
Rui Nunes de Matos, a ideia de avançar para o compó-
sito trouxe, segundo o responsável, “outra mais-valia à 
empresa” pois, uma vez que a exploração ”decorre a céu 
aberto”, possibilitou “rentabilizar uma mina que, se assim 
não fosse, estaria esgotada”.

Actualmente a aguardar por apoios para arrancar com 
um projecto demonstrador a nível nacional das mais-
valias do compósito, a Empresa de Lousas de Valongo, 
que “exporta 85% da produção”, apostou também na 
sustentabilidade energética.

“Há cerca de oito anos investimos 80 mil euros e colo-
cámos 160 painéis fotovoltaicos nos telhados de dois dos 
edifícios da empresa sendo que, desde então, vendemos 
diariamente energia elétrica à EDP”, assinalou.


