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Alentejo vendeu no ano passado mais 
3,8% de vinhos em Portugal face a 2018

As vendas dos vinhos do 
Alentejo no mercado nacio-
nal, no ano passado, atingiram 
um volume de 88,2 milhões 
de litros, correspondente a 
117,4 milhões de garrafas, 
num aumento de 3,8% face 
a 2018, foi quinta-feira (16) 
anunciado.

A Comissão Vitivinícola 
Regional Alentejana (CVRA) 
divulgou, em comunicado 
enviado à agência Lusa, 
que a região “colocou no 
mercado um volume corres-
pondente a 117,4 milhões de 
garrafas de vinho certificado 
DOC Alentejo e Regional 
Alentejano”, o que traduz 
“um aumento de 3,8% face 
a 2018”.

“O volume total foi de 88,2 
milhões de litros, entre vinho 
tinto, branco e rosé”, acrescen-
tou o organismo que certifica, 
controla e protege os vinhos 
com Denominação de Origem 
Controlada (DOC) Alentejo e 
Regional Alentejano.

Em declarações à agên-
cia Lusa, o presidente da 
CVRA, Francisco Mateus, 
destacou que o “crescimento 
das vendas” no país “é um 
dado positivo”, resultante 
“de uma produção mais alta 
em 2018”.

“Nos três anos anteriores, 
tínhamos tido quebras de 
produção”, mas, em 2018, 
“recuperámos e os vinhos de 
2018 acabaram depois para 
servir para que o comércio 

em 2019 fosse mais alto”, 
assinalou.

As vendas correspondentes 
a 117,4 milhões de garrafas, 
o que inclui “vinho engarra-
fado e vinho que vai também 
em ‘bag in the box’”, são um 
número “bastante bom” no 
mercado nacional, no qual os 

vinhos do Alentejo “já lideram 
a quota de mercado”, frisou.

“Isto dá quase 10 garrafas 
para cada português. É um 
bom número” e “mostra que 
a região está a crescer, está 
dinâmica e que os vinhos 
estão a ser bem aceites pelos 
consumidores, que é o mais 
importante de tudo”, argu-
mentou Francisco Mateus.

Segundo a CVRA, as ven-
das incluíram 70% de vinhos 
da colheita 2018, 21% da 
colheita 2017, 5% da colhei-
ta 2016 e 4% de colheitas 
anteriores, com os meses de 
Fevereiro, Abril e Maio a te-
rem maior actividade comer-
cializadora, com quantidades 
médias de 12,5 milhões de 
garrafas por mês.

“É interessante perce-
bermos que o Alentejo não 
produz uma vindima e vende 
o vinho dessa vindima”, afir-
mou o presidente da comissão 
vitivinícola, vincando que a 
região “tem ‘stocks’ de vinhos 
anteriores, de colheitas mais 
antigas”, que também coloca 
no mercado.

O que significa “que os 
vinhos do Alentejo também 

têm capacidade para enve-
lhecer, têm longevidade e 
essa longevidade está sempre 
associada a uma robustez do 
vinho e a um nível qualitativo 
mais elevado”, realçou.

Estes vinhos que “ficam 
dois, três, quatro anos ou mais 
em casa dos produtores, em 
estágio”, obedecendo a uma 
estratégia comercial que não 
passa só “por produzir vinho 
e vender”, são um contributo 
para a região “ter notorieda-
de”, porque também coloca 
no mercado “vinhos que 
estagiaram, que são reserva e 
que acabam por ter mais valor 
por garrafa”, defendeu.

As vendas de vinho branco 
(21% do total) e rosé (2%) em 
2019 foram as mais elevadas 
dos últimos cinco anos, o que, 
para o responsável da CVRA, 
“é uma evidência de que o 
Alentejo está a afirmar-se 
nestas categorias e a conseguir 
cativar os consumidores”.

Ainda sem o balanço de 
2019 fechado no que res-
peita às vendas em valor, o 
presidente da CVRA adian-
tou à Lusa, contudo, que os 
números “vão ser positivos e 
superiores aos de 2018”.

Na vindima de 2018 foram 
produzidos 107 milhões de 
litros de vinho, enquanto, a 
do ano passado, cujo valor 
final não está apurado, deve 
rondar “os 96 a 97 milhões 
de litros”, revelou.

“São menos 10 milhões 
de litros disponíveis para 
os produtores, vai ter um 
impacto nas vendas este ano. 
Voltarão a ter de recorrer aos 
seus ‘stocks’ para manter o 
mesmo volume de vendas 
e, como a colheita de 2019 
se apresenta com excelente 
qualidade, nomeadamente 
nos tintos, vai haver apetência 
para reservar uma parte para 
estagiar e colocar no mercado 
mais tarde”, disse Francisco 
Mateus.

“Facendo Caminho” une Norte de 
Portugal e Galiza para promover 
Caminhos de Santiago

As entidades turísticas do Norte de 
Portugal e da Galiza (Espanha) apresenta-
ram quinta-feira (16), no Porto, o “Facendo 
Caminho”, um projecto de promoção con-
junta dos Caminhos de Santiago nas duas 
regiões, com um investimento de cerca de 
657 mil euros.

Os Caminhos de Santiago são uma rota 
milenar seguida por milhões de peregrinos 
desde o início do século IX, altura em que foi 
descoberto o sepulcro do apóstolo Santiago 
em Santiago de Compostela, na Galiza (Norte 
de Espanha). Desde essa altura, milhares de 
pessoas de todo o mundo percorrem os cami-
nhos que conduzem à catedral para venerar 
as relíquias do santo.

“Consolidar os itinerários do Caminho 
de Santiago na eurorregião Galiza-Norte 
de Portugal”, “impulsionar a sustentabili-
dade daquele recurso patrimonial e natural 
transfronteiriço” e “contribuir para proteger 
e valorizar os recursos culturais” são alguns 
dos objectivos do “Facendo Caminho” 
enumerados pelo presidente da Turismo 
do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís 
Pedro Martins, na conferência de imprensa 
de quinta-feira.

O projecto é financiado pelo progra-
ma INTERREG VA Espanha-Portugal 
(POCTEP), com uma dotação de 657.499 
mil euros.

A directora do Turismo da Galiza, Nava 
Castro, que também esteve no Porto para 
participar na apresentação, acredita que vai 
haver um antes e um depois após a aplicação 
do projecto e que a iniciativa transfronteiriça 
vai ajudar Espanha e Portugal a serem uma 
“potência turística”.

“Queremos que este projecto ajude a 
aprofundar os vínculos que já existem entre 
as duas regiões para gerar oportunidades de 
emprego em municípios que às vezes só têm 
800 ou mil habitantes”, declarou, recordando 
que dois caminhos portugueses – o Caminho 
Português da Costa e o Caminho Português 
do Interior – são o segundo e terceiro mais 
utilizados pelos peregrinos para chegar até 
ao túmulo do apóstolo Santiago, depois do 
Caminho Francês.

Nava Castro referiu ainda que o “Facendo 
Caminho” vai permitir à Galiza preparar-se 
melhor para o Ano Santo (Ano Jacobeu) 
que se assinala em 2021, com a abertura da 
Porta Santa (cerimónia oficial de arranque) 
já em 2020.

Melhorar as condições para a gestão con-
junta e de afluência turística aos Caminhos 
de Santiago, promover a participação da 
comunidade local na conservação e protecção 
dos percursos e incrementar a melhoria do 
conhecimento sobre os caminhos são outros 
objectivos do projecto.

O “Facendo Caminho” prevê a criação 
de um ‘software’ de produção da cartogra-
fia, guias de boas práticas da gestão dos 
Caminhos de Santiago, e acções de promoção 
e de comunicação.

A iniciativa conta com a parceria da 
Direcção Regional da Cultural do Norte 
(DGCN) e, segundo o seu director, António 
Ponte, o acordo é encarado como uma forma 
de divulgar “a cultura e o património cultural 
dos caminhos e das pessoas”.

“Este projecto vem também apoiar de 
forma prática o decreto-lei 51/2019, que vem 
certificar os Caminhos de Santiago, criando 
um conjunto de instrumentos científicos para 
reforçar o decreto”, declarou, esperando que 
“Portugal esteja em 2021 muito mais apto a 
receber os peregrinos”.

Naquele decreto-lei, de 17 de Abril, pode 
ler-se que os Caminhos de Santiago “nasce-
ram como caminhos de fé, mas tornaram-se 
vias que facilitaram o intercâmbio cultu-
ral”.

Por eles passaram, ao longo dos séculos, 
incontáveis peregrinos de todos os países 
da Europa, contribuindo substancialmente 
para o intercâmbio de pessoas, ideias e bens, 
acrescenta o documento.

Segundo Nava Castro, chegam a Santiago 
de Compostela, na Galiza, “180 nacionali-
dades distintas”.

O projecto vai decorrer até Dezembro de 
2021 e tem como parceiros a TPNP (bene-
ficiário principal), a DRCN, o Agrupamento 
Europeu de Cooperação Territorial Galiza/
Norte de Portugal e a Turismo da Galiza.

O Palácio Nacional de Mafra recebeu 360.255 visitantes 
em 2019, mais do que em 2018, com o aumento de visi-
tas no segundo semestre do ano após a classificação do 
monumento como Património Mundial, disse sexta-feira 
(17) o seu diretor.

Mário Pereira disse à agência Lusa que o monumento 
encerrou 2019 com 360.255 visitantes, quando em 2018 
tinham sido 340.695.

“Notámos um incremento no segundo semestre do 
ano depois de ter sido considerado Património Mundial 
pela UNESCO” [Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura], justificou o diretor do 
monumento, localizado no distrito de Lisboa.

O número de visitantes de 2019 fica, contudo, atrás do 
de 2017, ano em que o monumento assinalou o terceiro 
centenário do lançamento da primeira pedra com um pro-
grama comemorativo ao longo do ano e registou 377.961 
visitantes.

Em Julho, o conjunto composto pelo Palácio, Basílica, 
Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra rece-
beu a classificação de Património Cultural Mundial da 
UNESCO, na reunião do comité da organização, em Baku, 
no Azerbaijão.

O monumento português fez parte das “36 indicações 
para inscrição na Lista do Património Mundial”, que foram 
avaliadas.

Datado do século XVIII, o Palácio Nacional de Mafra, 
mandado construir por D. João V, com a riqueza resultante 
do ouro vindo do Brasil, é um dos mais importantes mo-
numentos representativos do barroco em Portugal, sendo 
por isso um exemplo de afirmação do poder real.

Possui importantes coleções de escultura italiana, de 
pintura italiana e portuguesa, uma biblioteca única, bem 
como dois carrilhões, seis órgãos históricos e um hospital 
do século XVIII.

Foi classificado em 1910 como Monumento Nacional, 
mas a classificação abrangia só o palácio, a basílica e o 
convento.

Por isso, a Direção-Geral do Património Cultural  
propôs alargar essa classificação à tapada e ao Jardim do 
Cerco.

Palácio de Mafra encerra 2019 
com mais de 360 mil visitantes
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PALMELA: Câmara quer ouvir munícipes sobre 
regulamento do abastecimento de água 

A Câmara Municipal de Palmela quer ouvir os mu-
nícipes antes de proceder à alteração do regulamento 
municipal do Abastecimento de Água e de Saneamento 
de Águas Residuais Urbanas, que visa implementar a 
facturação detalhada e aplicar o tarifário social.

A autarquia palmelense aprovou, dia 15 de Janeiro, 
por unanimidade, o início do procedimento para alteração 
do referido regulamento e para receber os contributos 
dos interessados em participar, o que deve ser feito no 
prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do 
respectivo edital, de 16 de Janeiro de 2020.

Segundo o município, os contributos para a alteração do 
regulamento, que também deve estabelecer direitos e obri-
gações das entidades gestoras e dos utilizadores, devem 
ser enviados para o Presidente da Câmara de Palmela, por 
correio normal ou para o endereço de correio electrónico 
de qualquer serviço de atendimento municipal.

Câmara de Vila Velha de Ródão atribuiu 19 mil euros em bolsas de estudo

Investigador da UTAD dá a conhecer 
primeiro impressor e livro em português

Aljustrel investe 3,7ME em três áreas 
empresariais para atrair empresas

A Câmara de Aljustrel, 
no Alentejo, vai investir 3,7 
milhões de euros em três 
áreas empresariais para atrair 
empresas, fomentar o empre-
endedorismo e a criação de 
emprego e fixar população no 
concelho.

Trata-se de três projectos 
em áreas empresariais na 
vila de Aljustrel e nas aldeias 
de Ervidel e de S. João de 
Negrilhos, que vão implicar 
um investimento total de 
3.780.075,45 euros, precisou 
segunda-feira (20) fonte do 
município.

Em comunicado enviado à 
Lusa, a Câmara de Aljustrel, 
no distrito de Beja, refere que 
os três projectos pretendem 
“dar um novo impulso ao 
desenvolvimento económico 
do concelho” com zonas em-
presariais “potencialmente 
atractivas para a chegada de 
novas actividades económi-
cas, fomentando-se o empre-

endedorismo e a criação de 
emprego e, consequentemen-
te, a fixação de população”.

O maior projecto, de 
2.207.189,17 euros, vai per-
mitir a expansão da Área de 
Acolhimento Empresarial de 
Aljustrel e será um “contributo 
para a colmatação urbana” de 
uma zona que tem “uma estrei-
ta relação física e funcional” 
com a zona industrial da vila 
e está próxima da Estrada 
Nacional (EN) 2.

O projecto de expansão vai 
abranger uma área de 13,7 hec-
tares, onde serão criados por 

fases 61 lotes para instalação 
de actividades económicas, 
acompanhados dos respec-
tivos arranjos urbanísticos e 
paisagísticos.

O segundo maior pro-
jecto, de 996.014,74 euros, 
prevê a criação da Área de 
Acolhimento Empresarial 
de Ervidel, numa área de 4,6 
hectares, que tem “uma es-

treita ligação” à EN2 e onde 
serão criados por fases 39 lotes 
para instalação de actividades 
económicas, acompanhados 
de infraestruturas urbanísticas 
e espaços verdes.

O menor projecto, de 
576.871,54 euros, vai permi-
tir a qualificação da Área de 
Acolhimento Empresarial de 
S. João de Negrilhos, numa 
área inferior a 0,5 hectares e 
onde serão criados 10 lotes 
acompanhados dos respec-
tivos arranjos urbanísticos e 
paisagísticos.

Os três projectos vão ser 
cofinanciados em 85% por 
fundos comunitários e em 15% 
pela Câmara de Aljustrel.

Segundo o município, as 
propostas de delimitação e 
fundamentação das unidades 
de execução das três áreas 
empresariais foram aprovadas 
na mais recente reunião de 
Câmara e irão ser submetidas 
a discussão pública.

Um investigador da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
está a estudar o impressor português 
Rodrigo Álvares que, em 1488, terá parti-
cipado na impressão do primeiro livro em 
língua portuguesa “O Sacramental”.

A academia localizada em Vila Real, 

revelou segunda-feira (20), em comu-
nicado, que o professor José Barbosa 
Machado tem desenvolvido um “inten-
so trabalho” sobre os primeiros livros 
impressos em língua portuguesa, com 
destaque para “O Sacramental” e para 
o “Tratado de Confissom”, ambos im-
pressos em Chaves, em 1488 e 1489, 
respectivamente.

No comunicado, o investigador da 
UTAD referiu que o impressor Rodrigo 
Álvares era natural de Vila Real, “terá 
participado na impressão do primeiro 
livro em língua portuguesa” e terá 
“aprendido com os castelhanos a arte de 
impressão que desenvolveu, primeiro em 
Chaves e mais tarde no Porto”.

E, segundo José Barbosa Machado, 
a escolha de “Chaves para a impressão 
destes livros explica-se pela sua proxi-
midade da fronteira”.

“Do ponto de vista económico, era 
desvantajoso aos impressores castelha-
nos deslocaram-se a Braga ou ao Porto, 
devido ao mau estado das estradas, às 
distâncias significativas que teriam de 
percorrer e ao peso do material de ofi-

cina: as impressoras, os tipos em metal 
e o papel”, afirmou o professor.

Com o propósito de dar a conhecer 
esta que diz ser uma “figura pioneira” 
da edição e da impressão em Portugal, 
o investigador escreveu a peça de teatro 
intitulada “O Impressor”, que será le-
vada à cena, em breve, pelos alunos da 
Universidade Sénior de Chaves.

A obra “O Sacramental” é uma com-
pilação da doutrina cristã comentada e 
o seu objectivo, segundo explicou, era 
“o de instruir o clero”.

De acordo com o investigador da 
UTAD, em 1561, a obra foi colocada no 
índice de livros proibidos, por ordem do 
inquisidor-mor, o cardeal D. Henrique, 
“curiosamente aquele que tinha, quan-
do era arcebispo de Braga, mandado 
reimprimi-lo em 1539”.

O livro teve quatro edições em 
Portugal, duas no século XV (Chaves 
em 1488 e Braga em 1495) e duas no 
século XVI (Lisboa em 1502 e Braga em 
1539), sendo um dos livros, depois dos 
breviários e missais, com “mais edições” 
em Portugal naquela época.

A Câmara de Vila Velha de 
Ródão entregou 21 bolsas de 
estudo a alunos do concelho, 
no valor de mais de 19 mil 
euros, o que representa um 
aumento de 30% face ao ano 
anterior, foi segunda-feira 
(20) anunciado.

“Nos últimos dois anos, 
a autarquia praticamente 
duplicou o valor das bolsas 
atribuídas, passando de va-
lores médios que rondavam 
os 10 mil euros para os mais 
de 19.163 euros entregues 
este ano lectivo, de modo a 
abranger um maior número de 
alunos do concelho”, explica, 
em comunicado, a Câmara de 

Vila Velha de Ródão.
Este município do distrito 

de Castelo Branco sublinha 
que as bolsas atribuídas no 
presente ano lectivo ultrapas-
sam os 19 mil euros, o que 
representa um aumento de 
cerca de 30% relativamente ao 
ano anterior, quer em termos 
monetários, quer em relação 
ao número de candidatos.

“A formação superior é um 
factor de valorização cultural, 
académica e profissional, pelo 
que a atribuição e reforço deste 
tipo de apoio é essencial para 
criar condições para que as 
desigualdades económicas e 
sociais não sejam um entrave 

no acesso à educação e, em 
particular, no ingresso no ensi-
no superior”, lê-se na nota.

Este ano, foram atribuí-
das quatro bolsas de estudo 
a candidatos inscritos pela 
primeira vez, num curso su-
perior do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB), 
uma medida que representou 
um investimento total de 
3.424 euros e tem por base 
um protocolo estabelecido 
com aquela instituição, que 
consiste no pagamento, por 
parte da autarquia, de uma 
bolsa de estudo no montante 
equivalente ao valor total das 
propinas.

Foram ainda entregues 17 
bolsas de estudo a alunos que 
frequentam outras instituições 
de ensino superior.

Estas bolsas, atribuídas em 
função dos rendimentos do 
agregado familiar, destinam-
se a comparticipar os encargos 
dos estudantes com a frequên-
cia de um curso superior e 
atingiram um total de cerca 
de 16 mil euros.

A atribuição deste apoio 
aos alunos tem por base o 
regulamento municipal de 
atribuição de bolsas de estudo 
a estudantes do ensino supe-
rior e a avaliação da Comissão 
de Análise.

Programa Cleantech Camp vai distinguir novos 
projetos no sector das energias limpas 

A EIT InnoEnergy, Naturgy, Enagás, Câmara Municipal 
de Lisboa, Prio, CRH e Barcelona Activa promovem a 5.ª 
edição do Cleantech Camp, um programa de aceleração 
internacional que procura ideias ou empresas em fase 
inicial, que actuam no sector das energias limpas.

De acordo com um comunicado segunda-feira (20) di-
vulgado, o programa abre a fase de candidaturas este mês, 
até ao final de Fevereiro e serão escolhidos 15 projectos 
para participarem do Cleantech Camp 2020.

“Um dos principais objectivos do Cleantech Camp é 
incentivar a inovação aberta entre as empresas parceiras 
do programa e as ‘startup’ participantes, para gerar um 
ecossistema de troca de conhecimento, que beneficia gran-
des empresas e empresas na fase de desenvolvimento”, 
esclarece a organização.

O projecto vencedor receberá um prémio de 20 mil 
euros, enquanto o segundo e terceiro lugares cinco mil.
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Câmara do Funchal coloca taxa turística 
de dois euros em consulta pública

A Câmara Municipal do 
Funchal remeteu quinta-feira 
(16) para consulta pública o 
regulamento da taxa turística, 
que prevê a cobrança diária 
de dois euros por pessoa nas 
primeiras sete noites de esta-
da no concelho, anunciou o 
Presidente da autarquia.

Miguel Gouveia indicou 
que as estimativas apontam 
para uma receita global de oito 
milhões de euros por ano.

“A taxa turística parece-me 
inevitável, na senda daquilo 
que as maiores cidades do 
país têm vindo a implementar 
e também as grandes cidades 
europeias”, disse Miguel 
Gouveia, após a reunião do 
executivo, liderado pela co-
ligação Confiança (PS/BE/
PDR/Nós, Cidadãos!).

O autarca sublinhou que a 
submissão a consulta pública 
de uma taxa municipal, apro-
vada com os votos favoráveis 
dos seis vereadores da coliga-
ção, é um “marco histórico” 
para a Câmara do Funchal, na 
Madeira, e criticou a posição 
do PSD (quatro vereadores) 
e do CDS-PP (um vereador), 
que votaram contra.

“Demonstra, mais uma vez, 
que esta coligação PSD/CDS 

procura olhar para o Funchal 
como uma cidade pequena, 
mantendo a sua visão muito fo-
cada no passado, contrastando 
com a visão de futuro e a visão 
de cidade grande que quere-
mos trazer para o Funchal”, 
disse Miguel Gouveia.

O autarca considerou ainda 
que a posição destes partidos 
é “incoerente”, pois a Câmara 
Municipal do Porto Santo, 
liderada pelo PSD, aprovou 
a recentemente a aplicação 
de taxa turística, também 
praticada em Cascais, onde a 
autarquia é governada por uma 
coligação PSD/CDS.

O vereador social-demo-
crata Jorge Vale classificou a 
taxa turística como “mais uma 
atitude predatória, danosa e 
prejudicial” do executivo em 
relação ao sector empresarial 
do concelho, justificando o 
voto contra com o facto de o 
turismo enfrentar actualmente 
“alguns desafios, incertezas e 
dificuldades”.

Ana Rita Gonçalves, do 
CDS-PP, corroborou que a 
altura “não é a mais oportuna”, 
vincando que a taxa não apre-
senta qualquer “contrapartida 
ou benefício directo” para 
quem a paga.

O Presidente da autarquia 
esclareceu, porém, que as 
receitas resultantes da taxa 
turística reverterão para três 
áreas: qualificação do destino, 
ao nível da beneficiação de 
infraestruturas, e promoção 
de eventos culturais e des-
portivos; cofinanciamento 
de actividades da gestão da 
cidade; e financiamento de 
um “programa de mitigação 
das distorções sociais”.

Miguel Gouveia explicou 
que estas “distorções sociais” 
resultam, sobretudo, do au-
mento das rendas e das acções 
de despejo para permitir a 
reabilitação de edifícios para 
alojamento local ou hotéis de 
cidade.

“A pressão turística na ci-
dade do Funchal é de 12,7%, 
praticamente do dobro de 
Lisboa e quatro vezes mais 
do que no Porto, pelo que 
importa que quem nos visita 
também tenha um papel activo 
e contributivo na gestão da 
cidade”, realçou.

O regulamento da taxa 
turística municipal deverá 
ser votado na Assembleia 
Municipal, onde a coligação 
não tem maioria absoluta, 
em Abril.

Colecções de arte da Gulbenkian vão ser exibidas na Madeira

Acabou o “tempo de crispação com a 
República” - José Manuel Rodrigues

Por Ana Basílio (texto) e Homem de 
Gouveia (foto)
Agência Lusa

O Presidente da Assembleia da Madeira, 
o centrista José Manuel Rodrigues, está con-
fiante em que o primeiro Governo Regional 
de coligação PSD/CDS-PP dure toda a le-
gislatura e considera que foi ultrapassado o 
“tempo de crispação com a República”.

“Esse tempo de crispação está ultrapas-
sado. É tempo de negociação e espero que 
se resolvam os problemas pendentes” entre 
a Madeira e a República, declarou, em 
entrevista à agência Lusa, nas vésperas de 
se assinalar os primeiros 100 dias da nova 
legislatura na região, em 22 de Janeiro.

Nas eleições regionais de 22 de Setembro 
de 2019, o PSD perdeu a maioria absoluta 
que sempre deteve e coligou-se com o CDS, 
que conseguiu três dos 47 deputados do 
arquipélago.

Mantendo um tom que adoptou desde a 
sua eleição, em 15 de Outubro passado, José 
Manuel Rodrigues defendeu que se deve 
“iniciar uma nova era de relacionamento 
com a República”.

“Os últimos anos foram de atrito quase 
permanente entre o Governo da República 
e o Regional e isso teve a ver com o pano de 
fundo, o intenso ano eleitoral de 2019, com 
três actos eleitorais - europeias, nacionais e 
regionais”, argumentou.

No seu entender, agora é o tempo para 
negociar e resolver os problemas pendentes, 
como o novo hospital do Funchal, para que 
“avance e possa estar concluído o mais rá-
pido possível, porque é a espinha dorsal de 
qualquer serviço público de saúde”.

Em matérias de natureza nacional, o 
centrista apontou também a necessidade de 
resolução do problema da “mobilidade aérea 
e marítima entre a Madeira e continente, que 
é uma responsabilidade do Estado, dentro 
do princípio da continuidade territorial” 
(subsídio para viagens de avião e serviço 
de ligação por ferry); a questão das taxas 
de juro do empréstimo concedido à região 
no âmbito do programa de ajustamento de 
2012 (a taxa está actualmente fixada em 
2,783%, um número considerado elevado na 
Madeira); e a comparticipação da República 
nos sectores da Educação e Saúde.

“Reconheço que este é o mais difícil” de 
resolver, admitiu, explicando que em 1978 
e 1980, quando foram feitas as transferên-
cias de competências, não foram entregues 
meios financeiros para cobrir as despesas 
destes sectores.

O problema é maior quando os custos da 
Saúde “têm vindo a crescer de forma expo-
nencial” devido à investigação científica e 
aos avanços da Medicina.

No plano regional, indicou, “tem de haver 
um grande esforço” nesta área, em particular 
no combate às listas de espera, actualmente 
com números “fora do normal”.

O Presidente do parlamento realçou 
a importância da aposta na “captação de 

investimento externo para a 
Madeira”, como forma de criar 
mais emprego qualificado e 
“travar a vaga migratória dos úl-
timos anos”, fazendo regressar 
“quadros e talentos que se foram 
perdendo para outros país”.

“Gostaria também de ver 
uma redução das assimetrias 
sociais, porque temos níveis 
de pobreza e exclusão altos”, 
referiu, enfatizando que “a 
principal desigualdade é a do 
conhecimento”, que provoca 

todas as outras.
José Manuel Rodrigues sustentou que a 

actual coligação que governa a Madeira, com 
o social-democrata Miguel Albuquerque a 
presidir ao executivo, “tem todas as condições 
para durar quatro anos”, porque existe “um 
conjunto de princípios, um acordo progra-
mático que foi feito antes da distribuição de 
lugares” no executivo e na assembleia.

“Acho que o Programa do Governo in-
corpora uma boa parte do programa do CDS 
e uma grande parte do programa do PSD”, 
realçou, destacando que os responsáveis se 
têm “entendido bem” e que “tem havido um 
excelente relacionamento entre o parlamento 
e o Governo Regional”.

O responsável pelo primeiro órgão de 
governo próprio do arquipélago aguarda 
que, em termos de Orçamento Regional para 
2020 (em discussão esta semana), “as ideias 
do programa do Governo Regional passem à 
prática” e sejam feitas “algumas reformas em 
vários sectores, como na área da Saúde”.

Assumindo ser “o Presidente de todos os 
deputados”, José Manuel Rodrigues referiu 
que se manteve afastado das “negociações 
partidárias e governamentais em matéria de 
Orçamento Regional para 2020, mas espera 
que o documento “corporize financeiramente 
os princípios” do Programa do Governo 
Regional, embora seja inferior em 200 mi-
lhões de euros em relação ao de 2019 (1.928 
milhões de euros).

Ainda sobre negociações, mas para a 
coligação após as eleições, afirmou que 
“houve exigências e não qualquer tipo de 
chantagem”.

“Fui convidado pela maioria governa-
mental para ser Presidente do parlamento 
da Madeira”, acrescentou.

Além disso, as duas pastas governativas 
entregues ao CDS – Economia (Rui Barreto) 
e Mar e Pescas (Teófilo Cunha) – “foram, à 
partida, as que o partido reclamou”.

Já uma coligação com o PS “estava fora 
de hipótese: “No congresso, o CDS definiu 
que só faria coligação ou acordos com o 
partido que ganhasse as eleições e cumpriu 
a sua palavra”.

Governo madeirense injecta 11,3ME na 
Investimentos Habitacionais da Madeira

A Investimentos Habitacionais da 
Madeira (IHM) vai receber 11,3 milhões de 
euros do executivo regional para “a imple-
mentação dos programas e investimentos 
no sector da habitação com fins sociais”, 
revelam duas resoluções publicadas sexta-
feira (17).

No Jornal Oficial, o executivo madei-
rense justifica o valor com a necessidade 
de cobrir as actividades previstas da IHM 
durante este ano de 2020.

“Considerando que as receitas de explo-
ração previstas no âmbito das actividades 
sociais cometidas à IHM para o exercício 
económico de 2020 não serão suficientes 
para cobrir e satisfazer os custos a elas 
associados, [torna-se] necessário atri-
buir um apoio financeiro sob a forma de 
indemnização compensatória”, refere o 
documento.

Neste caso em particular o valor da 

indemnização compensatória será de 2,5 
milhões de euros.

A IHM é a responsável pela “implementa-
ção dos programas e investimentos no sector 
da habitação com fins sociais, na Região 
Autónoma da Madeira, designadamente a 
promoção directa ou aquisição de fogos para 
arrendamento social e o apoio à recuperação 
e aquisição de casa própria”.

Por isso, considerando os encargos 
decorrentes da execução do seu plano de 
investimentos, o executivo decidiu, através 
de um contrato-programa, despender a ver-
ba de 8,8 milhões de euros numa segunda 
resolução.

Os documentos referem que o contrato-
programa no valor de 8,8 milhões de euros 
e o protocolo no valor de 2,5 milhões pro-
duzirão efeitos a partir da data da concessão 
do respectivo visto por parte do Tribunal de 
Contas e até 31 de Dezembro de 2020.

C o l e c ç õ e s  d e  a r t e 
da  Fundação  Ca lous te 
Gulbenkian vão ser exibidas 
na Região Autónoma da 
Madeira, na sequência de um 
acordo entre o parlamento 
regional e a instituição, que 
inclui também a realização 
de concertos.

“Esta é uma colaboração 
de extrema importância, 
porque é dar a ver aos ma-
deirenses um conjunto de 
manifestações culturais a que 
muitas vezes não estamos 
habituados, porque esses 
eventos não chegam à Região 
Autónoma da Madeira”,  
refere o Presidente do par-

lamento madeirense, José 
Manuel Rodrigues, num co-
municado divulgado sábado 
(18).

O “acordo princípio” foi 
alcançado esta semana, em 
Lisboa, numa reunião com 
a presidente da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Isabel 
Mota, e o administrador exe-
cutivo, Guilherme d’Oliveira 
Martins, estando previsto 
para breve a assinatura de um 
protocolo.

“A ideia é levar um con-
junto de exposições de artes 
plásticas de alta qualidade da 
Fundação à Madeira, por via 
da Assembleia Legislativa 

e com exposição no Salão 
Nobre”, explica José Manuel 
Rodrigues, lembrando que 
a iniciativa “Gulbenkian 
Itinerante” já partilha a 
programação artística com 
várias localidades do país, 
sendo esta a primeira vez que 
o “riquíssimo acervo” vai ser 
exibido na região.

O Presidente do parla-
mento regional sublinha, por 
outro lado, que os madei-
renses têm uma “dívida de 
gratidão” com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, porque 
as suas bibliotecas itinerantes 
ajudaram “a formar muitas 
gerações”.
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açOres

Vasco Cordeiro convida 
partidos a pensar na reforma 
do poder local nos Açores

O Presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, deixou 
sábado (18) um convite aos partidos açorianos para chegar 
a “um pacto açoriano para a reforma do poder local”, no 
encerramento das Jornadas Autárquicas Socialistas, em 
São Miguel.

O líder da estrutura regional socialista deixou um “convite 
aos outros partidos políticos da região para que aceitem 
debater” com o PS “e concretizar, caso se chegue a esse 
ponto, um pacto açoriano para a reforma do poder local”.

“A nossa autonomia ainda não chegou à parte em que 
dizemos a forma como, no nosso território, insular, ar-
quipelágico, extenso, questionamos e repensamos não os 
projectos de poder local, (…) mas sim a forma como o poder 
local se organiza, os seus mecanismos de interacção, de 
cooperação e de coordenação entre si e a maximização da 
eficácia da acção individual de municípios e de freguesias”, 
afirmou o líder socialista.

Na sessão de encerramento das Jornadas Autárquicas 
Socialistas, na Lagoa, ilha de São Miguel, Vasco Cordeiro 
esclareceu que o seu plano refere-se apenas a “mecanismos 
de coordenação, de partilha, de cooperação de estruturas 
locais, sejam municípios ou freguesias”, e não implica 
“extinção ou menorização de freguesias ou municípios”, 
a subordinação de “freguesias ou Câmaras a outras” nem 
“alterar o mapa de freguesias ou municípios” nas ilhas 
dos Açores.

Apontando para a discussão em torno da descentraliza-
ção que acontece a nível nacional, o também Presidente 
do Governo Regional dos Açores disse ter “sérias dúvidas 
que os mecanismos de cooperação definidos em Lisboa 
para a generalidade do país sejam os que melhor se aplicam 
para [os] Açores”.

A pouco mais de uma década de “50 anos de convivência 
entre poder regional e local nos Açores”, Vasco Cordeiro 
considera que “é mais do que tempo de a autonomia ir mais 
além do que ser apenas um poder que se interpôs entre o 
poder central e o poder local”, e encara como “dever da 
autonomia pensar, decidir, ou propor a forma como o poder 
local nos Açores, na sua acção individual ou colectiva pode 
ser mais eficaz, mais produtiva, com mais resultados”.

“Este trabalho deve ter condições para ser perene, para 
durar no tempo, para sobreviver a conjecturas políticas, e 
daí o convite aos todos os partidos políticos”, concluiu.

Fósseis da ilha de Santa Maria  
inspiram novo doce açoriano

A concha, um búzio ou um 
dente de tubarão são alguns 
dos fósseis que podem ser 
encontrados em Santa Maria, 
nos Açores, e que a partir de 
agora integram também a 
doçaria local pelas mãos da 
pasteleira Rosa Cabral.

“São quatro formas de 
fósseis, a concha, o búzio, o 
dente de tubarão e umas bola-
chinhas redondas que imitam 
os fósseis com conchas”, 
explicou à agência Lusa a 
proprietária da pastelaria “A 
Cagarrita”, Rosa Cabral, que 
lançou este novo produto 
mariense inspirado naqueles 
organismos fossilizados há 
milhares de anos.

A ilha de Santa Maria, 
a mais oriental e antiga do 
arquipélago dos Açores, tem 
fósseis marinhos únicos e 
as suas jazidas fossilíferas 
atraem muitos turistas e vi-
sitantes.

O lançamento deste novo 
produto mariense – “Fósseis 
doces” – insere-se numa 
série de contactos do Parque 
Natural de Santa Maria junto 
dos artesãos locais da ilha para 

criarem peças de artesanato, e 
neste caso, em particular, na 
área da doçaria, inspiradas no 
património natural da ilha.

Natural de Santa Maria, 
Rosa Cabral não teve receios 
e “meteu a mão na massa”, 
criando bolachas e biscoitos 

semelhantes aos fósseis.
“Era um projecto em mente 

há algum tempo, mas só agora 
possível de concretizar. Os 
turistas quando visitam a Casa 
dos Fósseis perguntam se não 
há qualquer coisa alusiva que 
possam adquirir. Já se comer-
cializa o biscoito de orelha e as 
cavacas, mas não havia nada 
para levar sobre os fósseis”, 
salientou Rosa Cabral, que 
dedicou “a sua vida ao ramo 
da hotelaria, nomeadamente 
na área da cozinha”, fora da 
sua terra natal.

Rosa Cabral explicou que 
o processo artesanal para pro-
duzir os fósseis doces obrigou 
“a ensaiar várias receitas” e 
“a fazer várias degustações” 
até alcançar o objectivo final: 
“uma bolacha confeccionada 
sem exageros de açúcar, nem 
de sal”, que represente um 

produto natural que possa 
ser apreciado pelos turistas 
e locais.

“Os ingredientes baseiam-
se só em manteiga, mel, fa-
rinha, especiarias e há ainda 
um segredo: o licor de vinho 
abafado, feito por mim”, ex-

plicou, confiante numa “boa 
aceitação no mercado” deste 
novo produto.

Os biscoitos foram apre-
sentados recentemente ao 
público na Casa dos Fósseis e 
a criação deste produto levou 
ao estabelecimento de uma 
parceria entre a pastelaria e 
o Geoparque Açores.

“O objectivo é, acima 
de tudo, dar visibilidade ao 
património natural da ilha 
de Santa Maria e, neste par-
ticular, por ser a única no 
arquipélago onde se podem 
observar fósseis. E essa singu-
laridade na nossa óptica deve 
ser destacada”, sublinhou a 
directora do Parque Natural 
de Santa Maria, Rita Gago 
da Câmara, em declarações 
à agência Lusa.

A responsável, que eviden-
ciou a forma como a pastelaria 

“A Cagarrita” aceitou “o 
desafio e passou a produzir” 
biscoitos em formato de fós-
seis, realçou que este novo 
produto complementa tam-
bém a oferta turística junto dos 
muitos turistas que procuram 
a Casa dos Fósseis e visitam 
as jazidas.

“Uma pessoa que observa 
fósseis no meio natural e tem 
a oportunidade de encontrar 
no supermercado ou na loja 
no Parque Natural um saqui-
nho de biscoitos alusivos a 
esta temática acaba por ter 
uma recordação interessan-
te”, sublinhou Rita Gago da 
Câmara.

Os biscoitos vão estar 
disponíveis na loja do Parque 
Natural de Santa Maria e 
serão depois distribuídos por 
supermercados locais onde a 
pastelaria vende habitualmen-
te os seus produtos.

“Isto implicou um trabalho 
próximo dos técnicos do par-
que natural e a pasteleira com 
troca de explicações sobre os 
fósseis de Santa Maria, foto-
grafias destes vestígios, para 
que a partir daí se pudesse en-
contrar os moldes”, adiantou 
ainda a mesma responsável.

A Casa dos Fósseis, em 
Santa Maria, está integrada 
no parque natural da ilha e 
divulga o acervo paleontoló-
gico e geológico da ilha mais 
antiga dos Açores, onde existe 
a maior jazida de fósseis a céu 
aberto do Atlântico Norte.

O Governo dos Açores 
também criou o Paleoparque 
da ilha, integrando as 20 ja-
zidas fósseis.

O objectivo da criação 
daquele Paleoparque foi 
preservar os elementos pale-
ontológicos e geológicos de 
Santa Maria.

PSD/Açores vai organizar “Congresso da 
Sociedade” para ouvir cidadãos das nove ilhas

O presidente do PSD/Açores, José 
Manuel Bolieiro, anunciou domingo 
(19) que o partido vai promover o 
“Congresso da Sociedade”, iniciativa 
de “reflexão e debate” que se irá realizar 
nas nove ilhas do arquipélago.

A iniciativa, diz Bolieiro, promo-
verá a “reflexão e debate com todos 
os sectores da sociedade açoriana” 
em “todas as ilhas” e municípios, da 
vila do Porto, em Santa Maria, à vila 
do Corvo.

“Queremos uma sociedade motiva-
da e participante. Por isso queremos 
ouvir os açorianos. Ainda mais. Cada 
vez mais. Para isso vamos convocar 
a sociedade. Os cidadãos, as organi-
zações, as instituições. Todos serão 
muito bem-vindos”, declarou Bolieiro, 
falando no 24.º congresso do PSD/
Açores, que terminou no domingo na 
ilha do Pico.

A iniciativa, acrescentou ainda o 
social-democrata, “põe as pessoas 

acima dos partidos”, e decorrerá entre 
Março e Maio.

E concretizou: “É assim que nós 
somos. Queremos uma democracia 
de participação e uma autonomia de 
responsabilização. Sou presidente 
do partido e quero ser presidente do 
Governo para fazer diferente. Para 
fazer a diferença. Sei as capacidades 
dos açorianos”.

Em ano de eleições regionais nos 
Açores, também o PS, partido que 
lidera o Governo Regional, tem no ter-
reno uma iniciativa no mesmo registo, 
o “Todos Contam - Açores Primeiro”, 
movimento, afirmam os socialistas, que 
pretende levar os açorianos a debater, 
para lá de “partidos e ideologias”, 
questões em torno da autonomia.

Precisamente no que refere às elei-
ções deste ano, José Manuel Bolieiro 
advogou ser “possível, preciso e urgen-
te fazer diferente” do que o PS.

“Queremos para os Açores um 

verdadeiro desenvolvimento, mais 
consistente e mais consequente. Somos 
um povo capaz de fazer”, afiançou.

No arranque do discurso, o social-
democrata endereçou um “cumprimen-
to cordial e institucional” ao Presidente 
do executivo dos Açores, o socialista 
Vasco Cordeiro.

“Enquanto Presidente do Governo 
[Regional], merece o devido respei-
to. Não concorro por ser contra ele. 
Concorro por ser a favor dos Açores e 
da alternância democrática”, garantiu 
Bolieiro.

O PSD/Açores reuniu entre sexta-
feira e domingo na ilha do Pico, no 
primeiro encontro magno dos sociais-
democratas açorianos sob a liderança 
de José Manuel Bolieiro e com as 
eleições regionais deste ano como 
pano de fundo.

Bolieiro foi escolhido por Rui Rio 
em Julho de 2019 para vice-presidente 
do PSD.

Anna Meredith entre as novas confirmações 
para o Festival Tremor de 2020 nos Açores

A compositora Anna Meredith, Ferro Gaita e outros 
18 nomes vêm adensar o cartaz da edição de 2020 do 
Festival Tremor, que se realiza de 31 de Março a 4 de 
Abril, em São Miguel.

Para a sétima edição do Festival Tremor estão também 
confirmados o funaná de Ferro Gaita, os canadianos Push 1 
stop & Wiklow, que trazem uma performance audiovisual, 
Warmduscher, com uma mistura de funk, punk, hip-hop e 
lounge rock, e os músicos açorianos Luís Gil Bettencourt 
e Mário Raposo, anunciou sábado (17) a organização.
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Contava meu pai que a 
sua avó, que não cheguei 
a conhecer, dizia a cada 
passo: “Isso estou farta de 
saber! Já vem na Cartilha 
do Padre Inácio!…”

A “Cartilha” era basilar 
na educação primária já, que além da Doutrina 
Cristã e orações, era livro de leitura. Ensinava 
as primeiras letras, a tabuada, as vogais, etc., 
etc.

Em 1813 ainda se usava, ou pelo menos im-
primia-se, em Lisboa, a célebre “Cartilha”.

Todavia, a famosa “Cartilha” ou “Doutrina 
Cristã”, não foi escrita pelo Padre Inácio, como 
muitos supõem, mas sim pelo jesuíta Marcos 
Jorge, Doutor em Teologia.

O Mestre Inácio Martins apenas actualizou 
a “Cartilha” ou “Catecismo”.

O aditamento e o prestígio do Padre Inácio 
Martins foram tão importantes que o nome do 
verdadeiro autor foi praticamente eclipsado.

Em meados do século XX ainda se po-
diam ouvir referências à célebre “Cartilha”. 
Amiudadamente era citada em conversas 
ligeiras: “Isso é mais velho que a “Cartilha” 
de Padre Inácio!…”. Querendo dizer: é velho 
e revelho.

Na notável “Prática, em Dia de Arcanjo S. 
Miguel”, o Padre Manuel Bernardes refere-
se à “Cartilha” lamentando a degradação dos 
costumes e censurando: “No tempo do Padre 

Mestre Inácio Martins 
não se ouviam palavras 
torpes e licenciosas”, 
como se escutavam, na 
rua, na época em que o 
Padre Manuel Bernardes, 
pregava (*).

Desconheço a data exacta da primeira edição 
da “Cartilha”. Contudo posso adiantar que 
remonta ao século XVI.

* Manuel Bernardes nasceu em Lisboa, no ano 
de 1644, e faleceu em 1710. A primeira edição dos 

sermões saiu em 1710.
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OpiniãO

Por Humberto Pinho da Silva
Correspondente de PortugalA cartilha de Padre Inácio

Contava meu pai que sua avó, que 
não cheguei a conhecer, dizia a 
cada passo: “Isso estou farta de 

saber! Já vem na Cartilha do Padre 
Inácio!…”

Pode parecer coisa do governo Bolsonaro, 
mas foi o governo Temer que engavetou uma  
pesquisa sobre o uso de drogas em que foram 
ouvidas 17.000 pessoas em todo o Brasil e que 
custou sete milhões de reais. E quem censurou 
a pesquisa foi a Senad, Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas, do Ministério da 
Justiça. Justamente o ministério que deveria 
zelar pela transparência e pela democracia.

O estudo fora encomendado pela própria 
Senad em 2014 e entregue em Novembro de 
1916. Foi concebido para mapear e detalhar 
o uso de drogas no país e, pela primeira vez, 
incluir áreas rurais e de fronteira.

A Fiocruz , Fundação Oswaldo Cruz, ven-
ceu o edital e utilizou 400 pessoas, incluindo 
pesquisadores de epidemiologia e estatística, 
entrevistadores de campo e equipa de apoio.

Segundo o Ministério da Justiça, os resul-
tados não foram divulgados porque alegava 
haver alteração da metodologia usada, o que 
poderia comprometer a comparação com os 

levantamentos anteriores. Mas a Fiocruz afir-
mava que metodologia utilizada foi a mesma 
que constava no edital e que era equivalente 
à da Pnad, Pesquisa Nacional de Amostra de 
Domicílios, do IBGE.

O estudo mostrava os hábitos de uso de 
17 tipos de entorpecentes, como os opiáceos, 
que provocava epidemia de sobre-doses nos 
Estados Unidos e sobre os quais não havia 
informação no Brasil. A pesquisa ainda le-
vantava as consequências do uso de álcool, 
tabaco e drogas na justiça, no envolvimento 
com a violência, saúde física e mental, na vida 
profissional, estudantil e académica, situação 
financeira e relações familiares e sociais.

E, é claro, segundo os especialistas da área, 
a falta das informações que essa pesquisa for-
neceria prejudicou a formulação de políticas 
públicas, com impacto na comissão que traba-
lhava na actualização da Lei de Entorpecentes 
e do Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas.

Porém, parte do conteúdo do chamado 
“Terceiro levantamento nacional sobre o uso 
de drogas pela população brasileira” veio a 
público em reportagem do The Intercept, em 
31 de Março – o mesmo site noticioso que está 
a divulgar as conversas indecorosas da Lava 
Jato e também tinha divulgado os documentos 
roubados pelo Edward Snowden, o que rendeu 
um Pulitzer ao jornalista norte-americano 
radicado no Brasil.

Os dados revelados mostraram que não 
existe a tal epidemia de drogas que o governo 
e muitos parlamentares vinham propagando. 
Ao contrário, por exemplo, cerca de 10% da 
população já usou alguma droga ilícita uma vez 

na vida, taxa semelhante à 
de outros países. O crack 
foi consumido por 0,9% 
da população alguma vez 
na vida, 0,3% fez uso no 
último ano e apenas 0,1% 
nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. No 
mesmo período, a maconha foi usada por 1,5%, 
e a cocaína por 0,3% dos brasileiros.

O problema maior, o vilão revelado pela 
pesquisa, é o uso do álcool: 66,4% dos bra-
sileiros já fizeram uso de bebidas alcoólicas 
na vida, 43,1% no último ano e 30,1% nos 
últimos 30 dias. É claro que as drogas ilícitas 
têm que ter uma política de combate global, 
mas as políticas públicas tem que estar focadas 
no álcool lícito. Simples assim! 

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 BrasilO estudo censurado da Fiocruz

É claro que as drogas ilícitas têm 
que ter uma política de combate 
global, mas as políticas públicas 
tem que estar focadas no álcool 

lícito. Simples assim!

Com a publicação de um livro de 144 
páginas com o título “Do profundo do nosso 
Coração” (“Des profondeurs de nos cœurs”) 
em defesa do celibato, ultra-conservadores 
do Vaticano tentam manipular em seu favor 
escritos do emérito papa Bento XVI. O Cardeal 
Robert Sarah, Prefeito da Congregação para 
o Culto Divino, advoga a co-autoria do livro 
dele e de Bento XVI.

O livro coloca o Papa Francisco em situação 
difícil. De facto, Francisco estava a preparar 
uma Exortação sobre o Sínodo da Amazónia 
onde deveria tomar posição, em breve, sobre 
o celibato e provável abertura do clero às 
mulheres a nível regional.

O livro declara-se expressamente contra 
posições do Sínodo para a Amazónia, onde 
se previa o sacerdócio para pessoas casadas. 
Concretamente, questiona a resolução 72 
aprovada pelos padres sinodais do sínodo da 

Amazónia. 
De facto, o sínodo da Amazónia não aca-

bou com o celibato, mas abriu uma brecha 
para familiarizar a ideia e, com o tempo, 
concretizá-la.

Segundo o livro, o sacerdócio celibatário 
pretende libertar o sacerdote do ciclo matri-
monial e da sujeição aos bens terrenos (posse) 
para não estar sujeito ao “fluxo do tempo”.

É altamente questionável que Bento XVI 
tenha querido uma autoria comparticipada. 
Colaboradores de Bento XVI dizem que 
“Bento está completamente alheio a esta 

operação mediática evidente”. 
Também vários jornalistas do Vaticano de 

renome negam o envolvimento do ex-pontífice 
na publicação do livro e dizem que Bento “não 
tinha visto ou aprovado a primeira página ou 
o facto de ter sido publicado um livro a quatro 
mãos”. Trata-se mais de uma “operação me-
diática” com “manipulações mediáticas” em 
curso, das quais Bento se dissociou (1). 

O cardeal Sahra apresentou como prova 
da cooperação três cartas com o cabeçalho e 
a assinatura de Bento XVI, mas não há neles 
qualquer menção de cooperação num livro.

Uma pessoa íntegra como Bento XVI nunca 
poderia tomar tal atitude que constituiria um 
perigo para a unidade da Igreja. De facto, nestas 
questões quem teria uma palavra a dizer, ao 
lado do Papa, seria o Colégio dos Cardeais” 
a quem competiria interferir.

Tudo leva a indicar que não há “transpa-

rência” entre os textos 
que Ratzinger terá escrito 
e o que aparece agora em livro conjunto. 
Certamente em breve sairá uma comunicação 
de Bento XVI a pôr cobro às especulações.

É bastante evidente que os ultra-conser-
vadores procuram minar a autoridade do 
Papa Francisco. Para isso revelam uma boa 
estratégia, conscientes de que hoje o que 
mais determina a opinião pública são as man-
chetes dos jornais e agendas de grupos com 
influência nos Media. Uma vez colocada em 
movimento a massa dos sentimentos já não 
haverá oportunidade para mais reflexões e 
diferenciações.

Porém. a realidade que subsiste é que quem 
está com o Papa está com a Igreja!

António da Cunha Duarte Justo
Teólogo – Notas em Pegadas do Tempo,  

https://antonio-justo.eu/?p=5774

Conservadores abusam de Bento XVI contra o 
Papa Francisco na controvérsia sobre o celibato
“Do profundo do nosso Coração” - Igreja contra ela mesma?

Tudo leva a indicar que não há 
“transparência” entre o que os 

textos que Ratzinger terá escrito 
e o que aparece agora em livro 

conjunto.

Por António Justo
Correspondente da Alemanha
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saúde e ciência

Amadora e Porto acolhem projectos de apoio a 
doentes com necessidade de cuidados paliativos

Regulador atribui excelência 
clínica a 84% dos hospitais

Oitenta e quatro por cento dos hospitais avaliados pelo 
regulador da saúde em Portugal obtiveram classificação de 
excelência clínica, cumprindo os critérios para a prestação 
de cuidados de saúde de qualidade.

A segunda avaliação da Entidade Reguladora da Saúde 
de 2019, que quinta-feira (16) foi divulgada, incide num 
universo de 158 hospitais 
públicos, privados e do 
sector social.

Das 121 unidades que 
efectivamente obtiveram 
classificação na área di-
mensão da excelência clíni-
ca, 102 (84%) conseguiram 
a atribuição da estrela 
correspondente ao primeiro 
nível de classificação.

A avaliação e classifi-
cação no âmbito do pro-
jecto SINAS, da Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS), não produz qualquer ‘ranking’ 
dos hospitais e não permite aferir a “melhor” unidade.

“As classificações traduzem o desempenho apenas nas 
áreas concretamente avaliadas em cada prestador, não se 
podendo fazer extrapolações sobre o desempenho do hos-
pital como um todo, ou mesmo de serviços do hospital”, 
frisa a ERS.

A avaliação e classificação é feita em dois níveis. Num 
primeiro, confirma-se o cumprimento de critérios essenciais 
para a prestação de cuidados de saúde com qualidade. A 
passagem desse nível, permite acesso a um segundo nível 
de avaliação em que são atribuídos níveis de qualidade de 
I a III em cada uma das áreas de avaliação.

“De uma forma global, verifica-se a melhoria do cum-
primento de alguns dos indicadores de processo associados 
a diferentes áreas cirúrgicas”, refere o regulador, acres-
centando que também houve melhorias nos indicadores 
de obstetrícia, na área da neurologia relativa ao AVC ou 
na cirurgia de ambulatório.

A avaliação da excelência clínica divulgada incidiu 
sobre internamentos entre Julho de 2017 e Julho de 2018, 
reflectindo o desempenho anual dos hospitais em várias 
áreas, como cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia de 
ambulatório, cuidados intensivos, neurologia, obstetrícia, 
ortopedia ou pediatria.

Projecto do Hospital São João apoia 
doentes respiratórios crónicos

Três freguesias do Porto e 
a cidade da Amadora acolhem 
desde o princípio do ano 
projectos-piloto que têm por 
objectivo promover e apoiar 
doentes em fim de vida e 
envolver nos cuidados a co-
munidade onde residem.

Em declarações à agên-
cia Lusa, o presidente da 
Associação Portuguesa de 
Cuidados Paliativos, Duarte 
Soares, explicou que os 
projectos-pi lo to  “Porto 
Compassivo” e “Amadora 
Compassiva” estão a arrancar 
agora e são financiados pela 
Fundação La Caixa.

“Estes projectos têm como 
objectivo reforçar aquilo que 
é o papel social das comuni-
dades, de reforçar a estrutura 

comunitária junto daqueles 
que são os doentes mais ne-
cessitados”, disse.

No entendimento de Duarte 
Soares, estes projectos podem 
contribuir para que os doen-
tes consigam permanecer no 
seu domicílio o maior tempo 

possível em detrimento dos 
hospitais, criando grupos de 
voluntariado junto dos mais 
frágeis.

“Numa perspectiva volun-
tarista, estes grupos podem 
contribuir para as actividades 
diárias, a higiene, as compras, 
no fundo criar novas redes 
comunitárias com doentes 
identificados”, salientou.

A formação dos cuidadores 
informais e a sensibilização 
da comunidade em geral, 

das escolas, de todo o tecido 
social em volta dos doentes 
são outros objectivos dos dois 
projectos-piloto.

“Precisamos de olhar de 
forma mais activa para estes 
doentes, contribuindo com 
acções concretas para o dia 
a dia destas pessoas. A alta 
hospitalar deve ser feita de 
uma forma mais segura, 
transparente e mais próxima. 
É também importante formar 
voluntários e os próprios cui-
dadores da família”, disse.

Os projectos-piloto, pro-
movidos pela Associação 
Portuguesa de Cuidados 
Paliativos, vão decorrer du-
rante todo o ano de 2020 na 
cidade da Amadora e em três 
freguesias do Porto (Paranhos, 
Campanhã e Bonfim) e os re-
sultados serão posteriormente 
apresentados oficialmente.

De acordo com Duarte 
Soares, Portugal tem de reflec-
tir na ideia de que para manter 
os doentes no domicílio tem 
de haver mais ambição.

“Somos hospitalocêntricos. 
A única forma de reforçar a 
presença dos doentes em casa 
é, além de serviços clínicos 
especializados que possam ir 

ao domicílio, envolver tam-
bém a comunidade à volta da 
família”, sublinhou.

Os dois projectos-pilo-
to venceram o concurso 
“Portugal Compassivo – 
Laços que cuidam”, apoiado 
pela Fundação La Caixa, no 
âmbito do concurso lançado 
para Apoio a Movimentos 
Associativos.

As comunidades compassi-
vas são, segundo o responsá-
vel, uma “resposta ao desafio 
colocado a uma sociedade em 
envelhecimento”.

O projecto “Porto – Cidade 
Compassiva/Porto Oriental 
– Comunidade Compassiva” 
está a ser implementado 
nas três freguesias da área 
de referência do Serviço de 
Cuidados Paliativos, do Centro 
Hospitalar Universitário de S. 
João.

A apresentação pública do 
projecto realizou-se ontem 
(20) no salão da Assembleia 
Municipal do Porto.

No concelho da Amadora, 
o projecto “Amadora Cidade 
Compassiva” é promovido 
pela Cooperativa LInQUE 
– Cuidados Paliativos em 
casa.

O Centro de Apoio Integrado ao 
Doente com Ventilação Mecânica 
Prolongada, do Hospital de São João 
(Porto), permitiu, num ano, “uma redu-
ção bastante significativa” do número 
de episódios de urgência e de dias de 
internamento hospitalar, foi quinta-feira 
(16) revelado.

Este projecto – CAI_Vent – iniciado 
em 2018 (fase piloto), está a ser desenvol-
vido pelo Centro Hospitalar Universitário 
de São João (CHUSJ) e Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental 
e Maia Valongo, e tem como objectivo 
melhorar a qualidade de vida dos doentes 
respiratórios crónicos dependentes de 
ventilação mecânica prolongada.

“Está a aumentar o número de pessoas 
que sobrevivem a episódios que motivam 
a necessidade de ventilação mecânica 
prolongada e se não forem acompanhados 
devidamente acabam por desenvolver 
infecções respiratórias frequentes, 
aumentando as idas à urgência e inter-
namentos hospitalares, com os elevados 
custos associados aos cuidados de saú-

de”, referiram a médica Teresa Honrado 
e o fisioterapeuta Miguel Gonçalves, 
responsáveis pelo programa.

Os especialistas consideram que “ge-
ralmente não se tem noção do impacto 
da doença respiratória crónica grave, que 
exige assistência ventilatória mecânica 
prolongada”.

“Estas pessoas, sem este apoio, mor-
rem. E sem ajuda acabam por se isolar, 
desenvolvendo quadros depressivos e 
ansiosos que em nada contribuem para 
a sua qualidade de vida, além de a pato-
logia base progredir mais rapidamente”, 
sustentaram.

Segundo Teresa Honrado e Miguel 
Gonçalves, o CAI_Vent propõe uma 
melhoria dos cuidados destes doentes, 
baseado na integração dos cuidados 
hospitalares e cuidados de saúde pri-
mários, numa melhor articulação com 
as empresas de cuidados respiratórios 
domiciliários na articulação com insti-
tuições da comunidade, com o objectivo 
partilhado de promover os melhores 
cuidados de saúde no domicílio desta 

população de doentes.
“Apresenta resultados eficazes na 

melhoria da sua autonomia, qualidade de 
vida e diminuição do recurso aos serviços 
hospitalares, nomeadamente recurso ao 
serviço de urgência ou internamentos”, 
sustentam.

O programa, “centrado no doente, 
com uma visão integradora e inovadora”, 
assegura a continuidade de cuidados, 
baseando-se na partilha de informa-
ção clínica entre as várias equipas de 
saúde envolvidas, efectuando visitas 
domiciliárias partilhadas regulares, dis-
ponibilizando uma linha telefónica de 
apoio gratuita 24 horas/dia aos doentes 
e cuidadores e monitorizando o estado 
clínico dos doentes através de uma central 
de telemonitorização.

Pretende-se, entre outros objectivos, 
evitar hospitalizações desnecessárias, 
optimizando a utilização dos recursos, 
reduzir o risco de infecções hospitalares 
e reduzir as taxas de reinternamentos.

O programa e os resultados da fase 
piloto da sua implementação foram 
apresentados esta manhã à comunidade 
hospitalar e de saúde comunitária, na 
Aula Magna da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP), num 
encontro que contou com representantes 
das várias instituições envolvidas e par-
ceiros do programa.

O CAI-VENT conta com o envol-
vimento de instituições como o ACES 
Porto Oriental, ACES Maia Valongo, 
empresas privadas de cuidados respirató-
rios domiciliários, associação de doentes 
com insuficiência respiratória crónica 
(RESPIRA), Associação Portuguesa 
de Esclerose Lateral Amiotrófica 
(APELA) e Associação Portuguesa de 
Neuromusculares (APN).

Medicamento que previne  
o VIH pode vir a ser dispensado 
nas farmácias

A directora do Programa 
Nacional para a Infecção 
VIH/Sida admitiu sexta-feira 
(17) que o medicamento que 
previne o VIH e que é de uso 
exclusivo dos hospitais pos-
sa vir a estar disponível nas 
farmácias para poder chegar 
a mais pessoas.

Cerca de 1.200 pessoas 
estão a fazer profilaxia pré-
exposição da infecção por 
VIH (PrEP) em Portugal, 
mas para se atingir um va-
lor desejável será preciso 
aumentar por dez o número 
destas pessoas, defendeu 
Isabel Aldir, num evento na 
Câmara de Lisboa, no qual 
o Presidente da autarquia, 
Fernando Medina, anunciou 
que a capital portuguesa vai 
acolher em Setembro a con-
ferência internacional Fast-
Track Cities 2020.

A médica infecciologista 
explicou que a PrEP, que con-
siste na toma de medicação 
antirretroviral por pessoas que 
não vivem com o VIH, mas 
que se encontram em situação 
de elevada vulnerabilidade à 
infecção, “funciona de uma 
forma muito robusta”, mas 

para tirar “todos os dividendos 
em termos de saúde pública” 
seria necessário abranger en-
tre 10 mil e 15 mil pessoas.

Para alcançar este objec-
tivo, defendeu algumas es-
tratégias como rever a forma 
como é disponibilizado este 
medicamento classificado 
pelo Infarmed como de uso 
exclusivo das farmácias hos-
pitalares.

“Isso pode passar por al-
terar essa classificação para 
que possa também existir na 
farmácia comunitária como 
tantos outros”, disse Isabel 
Aldir à agência Lusa.

A directora do Programa 
Nacional para a Infecção 
VIH/Sida e Hepatites Virais 
explicou que a profilaxia de 
pré-exposição assenta actu-
almente apenas na rede e nos 
clínicos que recebem as pesso-
as com infeção por VIH.

Segundo  o  re la tó r io 
“Infeção VIH e SIDA – situ-
ação em Portugal em 2019”, 
a maioria das pessoas que 
estão a fazer profilaxia PrEP 
são homens, muito escolariza-
dos e que vivem nas grandes 
cidades.
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pOrtugueses nO mundO

Portugal é o país convidado da  
Feira Internacional do Livro de Lima 2020

Portugal é o país convidado 
de honra da próxima Feira 
Internacional do Livro de 
Lima, que decorrerá de 17 
de Julho a 2 de Agosto deste 
ano, no Parque Próceres de 
la Independência, anunciou 
o Instituto Camões.

À semelhança do que 
aconteceu nos dois últimos 
anos, em que Portugal foi 
convidado das feiras do livro 
de Guadalajara e de Sevilha, 
este ano Portugal marca 
presença na 25.ª Feira do 
Livro de Lima, reforçando 
a estratégia conjunta dos 
Ministérios da Cultura, dos 
Negócios Estrangeiros e da 
Economia, para a promoção e 
internacionalização da cultura 
portuguesa.

“A participação portuguesa 
nesta feira surge como conti-
nuidade daquilo que tem sido 
feito noutras feiras do livro 
internacionais e que resulta de 
uma participação articulada no 
âmbito do grupo de trabalho 
multissetorial (MNE, Cultura 

e Economia) constituído por 
despacho conjunto para prepa-
rar a participação de Portugal 
em feiras internacionais do 
livro”, disse à Lusa o Camões 
– Instituto da Cooperação e 
da Língua.

Esta parceria junta os 
esforços da Direcção-Geral 
do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas (DGLAB), 
do Camões, da Agência para 
o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP) 
e do Turismo de Portugal.

De acordo com o instituto, 

“haverá uma presença insti-
tucional portuguesa” naquela 
feira, tendo já decorrido, no 
dia 4 de Dezembro de 2019, 
à margem da Feira do Livro 
de Guadalajara, “uma reunião 
com a Cámara Peruana del 

Libro [entidade que organiza 
o evento], para fazer um ponto 
de situação da participação de 
Portugal na Feira do Livro de 
Lima como país convidado”.

Depois de ter sido convi-
dado de honra da 32.ª Feira 
Internacional do Livro de 
Guadalajara, a segunda maior 

a nível mundial (depois de 
Frankfurt), Portugal voltou a 
marcar presença na edição de 
2019, com um stand oficial e 
uma comitiva de autores de 
língua portuguesa, constituída 
pelos escritores Afonso Cruz, 
Alexandra Lucas Coelho, 
Cláudia R.Sampaio, David 
Machado, Luís Quintais, 
Ondjaki, Patrícia Portela e 
Raquel Nobre Guerra, e pe-
las ilustradoras Mariana, a 
Miserável, e Yara Kono.

Antes disso, Portugal já 
tinha sido país convidado 
da Feira Internacional do 
Livro de Bogotá, em 2013, 
constituindo-se a participa-
ção deste ano no Peru como 
mais “um importante mo-
mento” para a promoção da 
cultura portuguesa no espaço 
latino-americano, segundo o 
Camões.

A Feira Internacional do 
Livro de Lima é o maior e mais 
importante evento cultural 
e editorial, de periodicidade 
anual, do Peru.

www.voicenews.ca
voice@voicenews.ca

T: 416 534-3177
F: 416 588-6441
977 College St, Toronto

Filmes que dialogam "em rima" e emigrantes portugueses 
na mostra de cinema alemão

O cinema de expressão alemã regressa ao Cinema São 
Jorge, em Lisboa, entre 29 de Janeiro e 5 de Fevereiro, para 
apresentar 20 filmes que dialogam “em rima” e que olham 
para os emigrantes portugueses, anunciou segunda-feira (20) 
a organização.

A 17.ª edição da Kino – Mostra de Cinema de Expressão 
Alemã destacam este ano na 
sua programação o tema das 
“rimas, que aproximam", des-
de logo, os filmes de abertura 
— “Lara”, de Jan-Ole Gerster 
— e de encerramento — “Das 
Vorspiel” ("As preliminares", 
em tradução literal), de Ina 
Weisse.

Em ambos os filmes, as 
personagens principais – inter-
pretadas pelas actrizes alemãs 
Corinna Harfouch e Nina Hoss 
- são mulheres que interrompem 
as suas promissoras carreiras musicais, vendo-se obrigadas a 
enfrentar, de forma distinta, a frustração.

A fragilidade das relações familiares é outro tema presente 

em vários filmes desta edição da Kino, como acontece no 
‘thriller’ “Atlas”, filme de estreia de David Nawrath, em “Der 
Läufer” ("O corredor", em tradução livre), do jovem realizador 
Hannes Baumgartner, ou no drama psicológico “Der Boden 
unter den Füßen” ("O chão debaixo dos pés", em tradução 
livre), de Marie Kreutzer.

Este tema atravessa igualmente “Systemsprenger” ("System 
crasher", como apresentado no festival de Berlim, há um 
ano), de Nora Fingscheidt, um filme com um pé no tumulto 
familiar e outro na vulnerabilidade da infância, e “Kinder” 
("Crianças"), de Nina Wesemann, um filme com um olhar 
mais documental.

O ciclo de cinema alemão olha também para a emigração, 
colocando em destaque a questão da adaptação dos imigrantes 
às sociedades que os acolhem, como é o caso de “Eldorado”, um 
documentário que acompanha quatro emigrantes portugueses 
no Luxemburgo, e de “Oray”, um filme de ficção que olha, 
por vezes, de forma quase documental, para as circunstâncias 
de vida de jovens turcos na Alemanha.

A paisagem como personagem cria rimas entre dois outros 
filmes: “Ralfs Farben”, de Lukas Marxt, centrado na ilha 
de Lanzarote, e “Lillian”, de Andreas Horvath, focado nos 
Estados Unidos da América, de costa a costa.

No que respeita a documentários, “Space Dogs”, da dupla 
de realizadores austríacos Elsa Kremser e Levin Peter, é um 
filme que a organização do festival destaca pela “originalidade” 
do olhar sobre as “várias formas de violência, por vezes quase 
insuportável, perpetrada sobre os animais”.

Dando continuidade àquela que é uma das principais ca-
racterísticas da mostra Kino – divulgação de novas vozes do 
cinema de língua alemã – a programação deste ano inclui oito 
primeiras obras, entre as quais as estreias na longa-metragem 
de Miriam Bliese, com “Die Einzelteile der Liebe” ("As peças 

do amor", em tradução livre), e Luzie Loose, “Schwimmen” 
("Natação"), ambas presentes durante a Kino.

Os dois filmes destacam-se não apenas por experimentar 
novas vias formais, mas também por abordar temas contem-
porâneos, como a identidade digital dos adolescentes ou os 
novos conceitos de família.

Este ano, a secção Foco dá a 
descobrir o cinema de um dos 
mais importantes cineastas 
da Escola de Berlim, Ulrich 
Köhler, de quem será exibida 
não só a sua mais recente obra, 
“Um Ano Voluntário” – coas-
sinada por Henner Winckler e 
estreada no último Festival de 
Locarno – como todas as suas 
longas-metragens.

Ulrich Köhler pertence a 
uma geração de cineastas de 

diferentes estilos, formações e 
origens, que deu nova vida ao cinema alemão, e que ficou 
conhecido pela crítica alemã como Escola de Berlim.

Desde a sua primeira longa-metragem (“Bungalow”, 2002) 
que o cinema de Köhler foi caracterizado como "incursão da 
realidade no cinema alemão".

O seu segundo filme, “Montag kommen die Fenster” ("As 
janelas chegam na segunda-feira", em tradução livre, 2006), 
bem como o anterior, volta a ser apresentado numa das secções 
paralelas da Berlinale.

Com o objectivo de reforçar a Kino como uma plataforma 
para o cinema jovem, a edição de 2020 introduz um modelo 
de encontro informal entre jovens cineastas alemães e por-
tugueses, marcado para 2 de Fevereiro, para o qual está já a 
decorrer o ‘open call’.

Este ano, decorrerá também a segunda edição do Prémio 
do Público, uma sessão para famílias e um encontro de pro-
gramadores, com o objectivo de criar um programa itinerante 
em parceria com promotores locais, chegando assim a um 
público mais amplo um pouco por todo o país.

A Kino - selecção do cinema recente dos países de língua 
alemã (Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo) que mais se 
destacou no último ano – é promovida pelo Goethe-Institut 
Portugal e é organizada em parceria com as embaixadas da 
Áustria, Suíça e Luxemburgo.

Este ano, a programação é assegurada por Corinna Lawrenz, 
responsável pela programação de cinema do Goethe-Institut 
de Lisboa, e por Carlos Nogueira, curador e crítico.

imagens do documentário que acompanha quatro emigrantes portugueses no luxemburgo “eldorado”

Filme “1917” é o grande 
vencedor dos prémios do 
Sindicato de Produtores 
dos EUA

O filme “1917”, de Sam Mendes, passado na Primeira 
Guerra Mundial, foi o grande vencedor dos prémios PGA, 
atribuídos pelo Sindicato de Produtores de Cinema e 
Televisão dos Estados Unidos.

O filme do realizador Sam Mendes venceu na categoria 
de melhor filme dramático, numa cerimónia que decorreu 
sábado de madrugada em Los Angeles.

Muitos consideram os “Producers Guild Awards” 
como uma antevisão dos Óscares. Nos últimos 30 
anos, estes prémios acertaram 21 vezes no vencedor de 
melhor filme.

Lançado a nível internacional no final do mês passado, 
e com estreia agendada esta semana em Portugal, “1917” 
acompanha dois jovens soldados numa missão arriscada 
no auge da Primeira Guerra Mundial.

Nos prémios do Sindicato de Produtores dos Estados 
Unidos, o filme de Sam Mendes superou películas como 
“Joker”, “Marriage Story” ou “O Irlandês”.

Esta não foi a primeira vez de Sam Mendes a vencer 
os prémios do Sindicato de Produtores norte-americanos. 
Em 2000, “Beleza Americana” foi consagrado como o 
melhor filme do ano e viria também a ganhar o Óscar.

Noutras categorias, “Toy Story 4” arrecadou o pré-
mio de melhor filme de animação, enquanto “Fleabag” 
ganhou o prémio de melhor produção de série de co-
média e “Chernobyl” conquistou o galardão de melhor 
minissérie.
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Novo portal visa auscultar comunidades açorianas no mundo
Por João Vicente

Dois representantes do Governo regional dos Açores esti-
veram em Toronto para dar a conhecer um projecto e portal 
dedicado às comunidades açorianas espalhadas pelo mundo 
e que pretende estabelecer uma maior proximidade entre os 
açorianos na diáspora e o arquipélago.

Designada “Açorianos no Mundo”, a iniciativa foi apresen-
tada sexta-feira (17) na Casa dos Açores do Ontário à imprensa 
local pelo secretário regional adjunto da presidência para as 
relações externas, Rui Bettencourt, e pelo director regional 

das comunidades, Paulo Teves, que destacaram tratar-se de 
um projecto que foi aprovado por aclamação na Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores.

Parte desta iniciativa é o portal acorianosnomundo.azores.
gov.pt, que permite a inscrição e o recenseamento de todos 
aqueles que nasceram nos Açores, são descendentes de aço-
rianos, casados com açorianos ou que viveram um mínimo de 
cinco anos na Região Autónoma dos Açores, e que visa eleger 
“conselheiros representantes das diversas áreas geográficas 

da diáspora açoriana” para o também recém-criado Conselho 
da Diáspora Açoriana (CDA).

Uma vez inscritos, os utentes passam a poder candidatar-
se às 19 posições de conselheiros do CDA e podem votar 
também nos eventuais candidatos a representantes eleitos da 
diáspora açoriana.

O CDA será presidido pelo presidente do governo re-
gional dos Açores e composto por 36 elementos, incluindo 
os já referidos 19 eleitos pelas comunidades da diáspora; o 
membro do governo regional com competência em matéria 
de emigração e comunidades açorianas; três representantes 

da Assembleia Legislativa dos Açores; e um representante do 
Conselho Mundial das Casas dos Açores.

Os directores regionais com competências nas áreas da 
emigração e comunidades, da solidariedade social, do em-
prego e da qualificação profissional, da cultura, do turismo 
e dos incentivos; um representante da Sociedade para o 
Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA); um repre-
sentante da Associação de Municípios da Região Autónoma 
dos Açores; um representante das associações de emigrantes 

com presença e actividade na Região Autónoma dos Açores; 
um representante da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e 
das Comunidades Portuguesas; e um representante do Conselho 
das Comunidades Portuguesas completam o rol.

Segundo foi revelado, após o registo de uma proporção 
expressiva da população açoriana no exterior conta-se ainda 
que, além de vir a abrir as linhas de diálogo entre as comu-
nidades e o governo regional, o portal permita também fazer 
um levantamento de dados que dêem uma melhor ideia do 
tamanho e da composição das comunidades açorianas no 
estrangeiro.

Para se inscrever, a pessoa terá que ter o seu próprio e-mail 
individual e documentos comprovativos digitalizados por for-
ma a carregá-los aquando do acto do registo, tais como carta de 
condução, certificado de residência fiscal, facturas (água, luz, 
telefone ou internet), recibo e/ou contracto de arrendamento 
e outros relativos à ascendência açoriana.

Uma vez inscrita, poderá então candidatar-se a conselheiro 
pela região onde reside bem como eleger o conselheiro dessa 
região através de voto electrónico.

Portugueses encantados com as refugiadas da II Guerra 
apelidaram o Rossio de ´bonpernasse´

Por Ana Mendes Henriques

Mulheres estrangeiras que se 
refugiaram em Portugal do regime 
nazi trouxeram hábitos diferentes, 
como as saias mais curtas, levando 
os portugueses a apelidar a praça do 
Rossio, em Lisboa, onde se sentavam 
nas esplanadas, de ´bonpernasse´.

“Os portugueses diziam que era 
o Montparnasse parisiense, mas 
´bonpernasse´, devido às pernas 
que as refugiadas mostravam nas 
esplanadas”, contou à agência 
Lusa a historiadora Irene Flunser 
Pimentel.

Durante o período da II Guerra 
Mundial, muitos refugiados aguar-
davam nas cidades portuguesas o 
embarque num navio ou avião que os 
levaria ao exílio definitivo, tornando 
“mais cosmopolita” o pacato ambien-
te de um pequeno país periférico, 
onde tudo chegava mais tarde.

“No início vinham com casacos de 

peles, muitos deles com automóveis, 
que depois acabaram por vender, e 
acabaram por contagiar um pouco 
as mentalidades dos portugueses e 
das próprias mulheres portuguesas”, 
referiu a historiadora ao recordar 
o ambiente vivido na época em 

Portugal.
“Muitas destas mulheres refu-

giadas sentavam-se nas esplanadas 
a fumar – assim como faziam nos 
seus países – tinham saias muito mais 
curtas do que as portuguesas, não 
punham luvas, nem chapéu no Verão, 
e eram uma espécie de espectáculo 
que era visto no Rossio, na Suíça,”, 
exemplificou, referindo-se a uma 
das mais carismáticas pastelarias 
de Lisboa.

Também pequenas cidades, como 
as Caldas da Rainha e a Figueira da 
Foz, onde havia hotéis e pensões, 
experimentavam um pouco daquele 
ambiente, já que muitos refugiados 
foram colocados em residência fixa 
nessa zona.

“Como não podiam trabalhar, a 
única coisa que esperavam era um 
visto dos países de destino e se não 
o tivessem ou ao navio, que passou 
também a ser difícil de arranjar – 
porque os EUA também entraram na 
guerra – estavam nas esplanadas. E, 
portanto, eram vistos pelos portugue-
ses e eram considerados figuras muito 
mais ricas, cosmopolitas”, notou.

Muitos nomes consagrados pas-
saram por Portugal nessa altura, por 
vezes clandestinamente e por pouco 

tempo, como foi o caso de Hannah 
Arendt, filósofa política alemã de 
origem judaica, considerada uma das 
mais influentes do século XX.

“Não é muito conhecido, mas 

esteve cá três meses a aguardar um 
navio”, atestou a historiadora.

Arendt chegou a Portugal com 
vistos obtidos em Marselha através 
de uma organização norte-americana 
de apoio a refugiados “em perigo 
especial”. Muitas situações eram de 
adversários políticos.

Por Lisboa passou igualmente 
Franz Werfel, poeta e dramaturgo 
da Áustria, com a mulher (Alma), 

também artista, muitos escritores ale-
mães, como Heinrich Mann, irmão de 
Thomas Mann, e Golo Mann, filho 
do autor de “A Montanha Mágica”, 
e também a filha Erica Mann.

“Muitos outros, músicos, actores, 
personalidades muito importantes 
passaram por aqui durante a II 
Guerra, a pontos que os jornais 
portugueses, que não podiam falar 
de refugiados, só falavam de refugia-
dos de guerra, não de perseguições 
anti-semitas ou políticas, acabaram 
por dizer que Portugal era a nova 
Hollywood”, relatou a historiadora, 
em entrevista à Lusa.
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Por João Vicente

Apesar da neve que caiu durante todo o dia e pela noite 
adentro, a Festa do Bacalhau, marcada 
para sábado (18) pelo Centro Cultural 
Português de Mississauga (CCPM), 
registou boa afluência e mais de duas 
centenas de convivas enfrentaram a 
intempérie deixando a casa bem com-
posta.

A forte acumulação de neve manteve 
o presidente da colectividade, Tony de 
Sousa, bastante atarefado, impossibili-
tando a sua presença por ser esse o ramo 
de actividade da sua empresa, contudo 
o vice-presidente Jorge Mouselo assu-
miu as rédeas e levou o evento a bom 
termo.

Segundo revelou à nossa reportagem, 
as Festas do Bacalhau foram adicio-
nadas ao calendário de actividades do 
CCPM por forma a proporcionarem 
aos sócios e visitantes assíduos mais 
variedade na ementa, tornando assim a 
colectividade mais convidativa.

A julgar pela afluência, e apesar da 
falta de cooperação do tempo, a estraté-
gia parece estar a resultar e aos visitantes 
foi dado a degustar nessa noite bacalhau 
confeccionado de três maneiras diferen-
tes: à Brás, frito e na brasa.

O jantar foi servido em estilo de buffet 

e depois do animado banquete o público teve oportunidade 
para desmoer a farta refeição com um pezinho de dança pro-
porcionado pelo conjunto Santa Fé.

Com a sua selecção de temas po-
pulares, o grupo rapidamente levou 
grande número de convivas à pista de 
dança, num espectáculo em que o som 
e luzes estiveram a cargo da empresa 
luso-canadiana TNT FX.

Após quase uma hora de actuação, 
os Santa Fé fizeram um intervalo que 
foi preenchido pelo artista Fernando 
Correia Marques, vindo de Portugal 
a convite da CHIN para participar no 
habitual Piquenique de Inverno desta 
emissora de rádio.

Assim, seria o radialista da CHIN, 
António César, a chamar ao palco o 
artista convidado que de imediato diver-
tiu, entreteve e animou os espectadores 
durante mais de uma hora de espectáculo 
em torno de temas de agora e de outrora, 
incluindo o famoso “Burrito”, um dos 
favoritos dos seus fãs.

Por fim, o cantor vindo de Portugal 
chamou ao palco os Santa Fé e foi 
acompanhado pela banda que deu por 
terminada a sua actuação ao interpretar 
o grande êxito do cantor Nelson Ned, 
“Tudo Passará”.

Depois desta passagem do testemu-
nho de Fernando Correia Marques ao 

conjunto luso-canadiano, os Santa Fé viriam a dar continui-
dade à festa após uma breve pausa durante a qual se sorteou 
uma viagem a Portugal, oferta da transportadora aérea Air 

Transat, firma patrocinadora 
do CCPM.

Segundo apurámos, esta 
colectividade portuguesa 
de Mississauga realiza no 
próximo sábado (25) o Baile 
de Despedida da Direcção, 
encontro para o qual está 
convidada a actuar a Karma 
Band, seguindo-se no domin-
go (26) a Assembleia-Geral 
para apresentação das contas 
de 2019 e eleição dos corpos 
gerentes.

A composição será oficialmente dada a conhecer ao pú-
blico no Baile da Nova Direcção, que terá lugar no sábado 
seguinte, dia 1 de Fevereiro, num convívio abrilhantado pela 
banda Unique Touch.
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Festa do Bacalhau:

Fernando Correia Marques e Santa Fé animam CCPM
Mesmo em dia de tempestade e apesar da neve, sócios e simpatizantes do Centro Cultural 
Português de Mississauga não deixaram de celebrar em torno do “fiel amigo”

1 in 25 carries the  
cystic fibrosis gene. 

drowningontheinside.ca 
To learn more and support cystic fibrosis research, visit 

Think cysTic fibrosis can’T Touch you? 

Are you the one?
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Presidente andaluz defende maior ambição 
para eurorregião com Algarve e Alentejo

Diferentes gerações mantêm 
tradição da Feira das Colheres 
de Pau de Vila do Conde

Marvão regista aumento de turistas em 2019

Os alunos das escolas de Vila do Conde, 
distrito do Porto, assim como utentes de 
instituições de apoio à população sénior, 
uniram esforços para manter viva a tradição 
da Feira dos Namorados, também conhecida 
como Feira das Colheres de Pau.

A iniciativa, que sexta-feira (17) cumpriu 
mais uma edição no centro daquela cidade 
nortenha, revelou o trabalho de mais de 
2.500 pessoas, que, nos últimos meses, 
transformaram vulgares colheres de pau em 
pequenas obras de arte para serem vendidas 
à população, com as receitas a reverterem 
para acções sociais.

Em outros tempos, as decoradas colhe-
res de pau serviam como pretexto para um 
pedido de namoro, contendo desenhos de 
cores vivas e versos que pretendiam impres-
sionar e apelar ao sentimento e aproximar 
os casais.

Agora, apesar do fim mais decorativo, 
estas colheres continuam a carregar o 
simbolismo da tradição, impulsionada pela 
Câmara Municipal, que tem vindo a envol-
ver a comunidade escolar, e, desde 2019, a 
população mais idosa do concelho.

“Esta interligação de faixas geracionais 
é muito importante. Os alunos das escolas 
têm ajudado a dar continuidade à tradição, 
mas os mais velhos, que ainda têm bem viva 
a memória desta feira, também quiseram 
participar, o que faz todo o sentido”, disse 
à agência Lusa Elisa Ferraz, Presidente da 
Câmara Municipal de Vila do Conde.

A autarca, que também tem memórias 
afectivas de participar nesta Feira dos 
Namorados, garantiu empenho da Câmara 
Municipal para “dar continuidade à iniciati-
va, para que a tradição não se desvaneça”.

O “objectivo é manter esta bonita tradição 
do concelho, e acreditamos que ao envol-
ver directamente as escolas neste projecto, 
dando-lhes os materiais para que possam 
fazer as suas criações, e a dinamizar o 
evento estamos a consegui-lo”, completou 
Elisa Ferraz.

A provar essa intenção da autarquia, o 
jovem João Paralvas, de 11 anos, aluno da 
Escola de Junqueira, participou na feira, aju-
dando a vender as colheres de pau, mas tam-
bém na execução de alguns exemplares.

“Foi muito divertido decorar as colheres 
de pau e organizar agora a parte da venda. 

É uma tradição que estamos a descobrir e 
que achamos que é muito importante manter, 
até porque estamos a ajudar as instituições”, 
disse o aluno.

Mais ao lado, numa outra banca de ven-
da, estava Luís Alves, de 91 anos, que, tal 
como o jovem João, participou na decoração 
das colheres, mas também quis ajudar nas 
vendas.

“A parte mais bonita é estarmos ao lado 
dos mais novos a manter a tradição e também 
ensinar-lhes algumas coisas. É um convívio 
muito alegre e um grande orgulho participar 
numa iniciativa como esta, porque são os 
mais velhos que têm de dar o exemplo”, 
disse Luís Alves.

As receitas desta iniciativa vão ser en-
tregues à Escola de Junqueira, que poste-
riormente vai escolher uma instituição de 
solidariedade social para doar a verba.

Na edição deste ano da feira estiveram 
envolvidas mais de 2.500 pessoas, de 30 
escolas do concelho e de 12 instituições de 
apoio à comunidade sénior, que ajudaram a 
decorar as 2.300 colheres de pau.

O número de turistas 
que visitou a histórica vila 
de Marvão, no distrito de 
Portalegre, aumentou em 
2019, com o posto de turismo 
a receber mais de 45 mil vi-
sitantes, divulgou sexta-feira 
(17) a Câmara Municipal.

Segundo o município, o 
posto de turismo registou 
45.060 visitantes, mais 3.520 
do que em 2018, tendo Abril, 
com 5.506 atendimentos, sido 
o mês de maior afluência tu-
rística no espaço.

A autarquia destaca os 
turistas portugueses (15.015), 

espanhóis (10.078), franceses 
(4.288), taiwaneses (4.048), 
italianos (2.542) e brasileiros 
(2.256) como os principais 
visitantes desta vila do Alto 
Alentejo.

Em 2019, o castelo de 
Marvão, monumento nacio-
nal, registou, por seu turno, 
53.740 entradas, mais 797 do 
que no ano anterior.

À semelhança de 2018, o 
mês de Agosto foi aquele em 
que o castelo teve uma maior 
afluência de visitantes, com 
um total de 8.051.

Também na Casa da Cultura 

de Marvão houve um aumento 
do número de visitantes, tendo 
sido contabilizados, no ano 
passado, 10.298 visitantes, 
mais 637 do que em 2018.

No Museu Municipal, 
em 2019, 10.385 visitantes 
puderam apreciar um pouco 
da história e identidade do 
concelho, através das coleções 
expostas de arte sacra, etno-
grafia e arqueologia.

A crescente procura de 
Marvão é justificada pelo 
município com “o enorme 
potencial turístico do conce-
lho (...)”.

O chefe do Governo regio-
nal espanhol da Andaluzia, 
Juanma Moreno, que quinta-
feira (16) assumiu a presidên-
cia da Eurorregião Alentejo-
Algarve-Andaluzia, defendeu 
que a plataforma deve ser mais 
ambiciosa e saber “jogar bem 
as suas cartas” na Europa.

“O caminho percorrido é 
longo, mas devemos ser mais 
ambiciosos, visto que esta eu-
rorregião é dinâmica e está em 
constante crescimento”, refe-
riu na sua intervenção durante 
a cerimónia de transferência 
da presidência desta platafor-
ma territorial do Algarve para 
a comunidade autónoma da 
Andaluzia.

Antevendo que a eurorre-
gião tem um “futuro promis-
sor”, Juanma (Juan Manuel) 
Moreno sublinhou que é 
preciso “saber jogar bem as 
cartas na Europa”, para apre-
sentar “argumentos sólidos” 
com vista à concretização de 
projectos que desenvolvam o 
potencial da eurorregião em 
áreas menos exploradas.

Destacando o potencial 
marítimo internacional da área 
que apelida como o “triângulo 
estratégico do sul da Europa”, 
Moreno sugeriu que é preciso 
desenvolver o sector, “sobre-
tudo como porta de entrada de 
mercados com grande poten-
cial de crescimento”.

Segundo o governante, é 

preciso aproveitar o próximo 
quadro comunitário de apoios, 
entre 2021 e 2027, para “abrir 
novas etapas”, sobretudo 
numa altura em que se assina-
lam 10 anos desde a criação 
da eurorregião.

O Centro Ibérico de 
Investigação e Combate aos 
Incêndios Florestais (CILIFO) 
foi um dos projectos que desta-
cou durante a sua intervenção, 
sublinhando que pretende que 
seja um “organismo líder” na 
Europa.

Este projecto transfronteiri-
ço, cuja candidatura foi apro-
vada em 2018 e cuja sede vai 
ser em Huelva, na Andaluzia, 
surgiu após os incêndios que 
assolaram Portugal em 2017 e 
tem como objectivo combater 
os fogos com base “num mo-
delo 3.0”, referiu.

“É uma nova forma de 
prevenir e combater incêndios 
mediante tecnologias como a 
monitorização por satélite, a 
cartografia digital ou o uso 
de drones”, salientou Juanma 
Moreno.

Durante a cerimónia, o 
presidente cessante da eu-
rorregião, o presidente da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve, Francisco 
Serra, referiu que a estrutura 
marcou uma “nova etapa” 
nas relações entre as três 
regiões.

Lembrando que a coopera-
ção transfronteiriça existe “há 
mais de 30 anos”, sublinhou 
que a eurorregião, criada em 
2010, permitiu uma “apro-
ximação, enriquecimento 
social, cultural e económico” 
entre o Algarve, o Alentejo e 
a Andaluzia.

Segundo Francisco Serra, 
que presidiu à plataforma du-
rante três anos, a eurorregião 
permitiu desenvolver “cente-
nas de projectos conjuntos”, 
notando que estes “podiam 
ter sido muitos mais, caso 
a dotação financeira fosse 
superior”.

A Eurorregião Alentejo-
Algarve-Andaluzia é uma 
estrutura apoiada pela União 
Europeia para que territórios 
vizinhos, pertencentes a di-
ferentes países, avancem na 
cooperação transfronteiriça.

Esta foi a primeira viagem 
oficial a Portugal de Juanma 
Moreno e a terceira ao estran-
geiro, depois das realizadas 
no ano passado a Marrocos 
e Bruxelas (Bélgica).

Na quarta-feira, o go-
vernante espanhol tinha 
estado em Lisboa, onde 
teve várias reuniões com 
membros do Governo e 
inaugurou, com o ministro 
do Estado, Economia e 
Transição Digital, Pedro Siza 
Vieira, o Fórum Empresarial 
Andaluzia-Portugal 2020.
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Exposição mostra mais de um século de história  
da arquitectura de Viana do Castelo

O antigo mercado de Viana 
do Castelo, desenhado por 
Magalhães Moutinho, que 
veio a ser demolido para dar 
lugar ao prédio Coutinho, é 
uma das 12 obras do roteiro 
da arquitectura local incluída 
na exposição que inaugurou 
ontem (segunda-feira).

As 12 obras retratam mais 
de 100 anos da história da 
arquitectura na capital do 
Alto Minho.

“Esperamos que, neste 
autêntico roteiro pela arqui-
tectura de Viana do Castelo, 
se descubra a vontade de 
ver, conhecer ou redescobrir 

algumas das jóias da nossa 
cidade, muitas delas ainda 
sem reconhecimento, mas 
que são fruto de uma época, 
de uma história e de um traço 
que estes e outros arquitectos 
deixaram para a posteridade”, 
sublinhou sexta-feira (17) o 
Presidente da Câmara, José 

Maria Costa.
Além do antigo mercado, 

que funcionou desde 1892 
até 1965, também o teatro Sá 
de Miranda, de José Geraldo 
Sardinha, inaugurado em 
1885, ou o templo de Santa 
Luzia, situado no monte com 
o mesmo nome, sobranceiro à 
cidade, com traço de Ventura 
Terra e cuja construção decor-
reu entre 1904 e 1959, fazem 
parte da mostra “Arquitectura 
em Viana do Castelo - 12 
Arquitectos notáveis”, in-
tegrada nos 172 anos de 
elevação da capital do Alto 
Minho a cidade.

A mostra, que propõe uma 
viagem com mais de 100 anos 
pelas obras que 12 arquitec-
tos (já falecidos) deixaram 
em Viana do Castelo, está 
patente nos Antigos Paços 
do Concelho, na Praça da 
República.

A exposição divide-se 
em duas áreas, uma onde 
se espalham 12 painéis dos 
12 arquitectos e outra que 

integra uma mesa, com dois 
metros de largura por cinco 
de comprimento, onde se 
pode acompanhar, através 
do mapa da cidade, o roteiro 
dos monumentos e edifícios 
em causa.

A praça da Liberdade, 
junto ao rio Lima, projectada 
por Fernando Távora (1923-
2005), cidadão de Honra 
de Viana do Castelo, e o 
estádio municipal Manuela 
Machado, de Henrique de 
Carvalho (1950 - 2002), são 
outros projectos na mostra.

De Viana de Lima (1913 - 
1991), além do anteprojecto 
do hospital distrital, nos 
anos sessenta do século XX, 
que não chegou a concluir, 
destaca-se ainda reabilitação 
da Praça da República, em 
1985.

O Café Girassol, no jar-
dim marginal, de Francisco 
Passos (1895 - 1952), ou 
o hospital distrital (1970-
1980), hoje designado de 
Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho (ULSAM), que 
entrou em funcionamento em 
1983 e foi inaugurado a 6 de 
Janeiro de 1984, de Chorão 
Ramalho (1914 - 2002), 

também integram o roteiro 
arquitectónico traçado pelo 
município.

“Esta opção surge da cons-
tatação de que, na paisagem 
urbana, a arquitectura é uma 
forma de arte que torna úni-
co o nosso centro histórico. 
Foram, assim, escolhidos 
para serem apresentados nes-
ta exposição 12 arquitectos 
de Viana do Castelo ou com 
ligação a Viana do Castelo e 
à sua história arquitectónica, 
numa homenagem ao trabalho 
e à obra que nos deixaram”, 
refere o autarca socialista da 
cidade no catálogo a distribuir 
as visitantes.

Além daquela mostra, 
as comemorações do 172.º 
aniversário de elevação de 
Viana do Castelo as cidades 
incluem a atribuição de 24 
títulos honoríficos a perso-
nalidades e instituições que 
marcaram a vida da cidade e 
do concelho.

A ex-ministra do Mar Ana 
Paula Vitorino foi distingui-
da com o título de Cidadã 
Honorária da cidade, numa 
sessão que decorreu ontem, 
no teatro municipal Sá de 
Miranda.

Fumeiro de Montalegre “quer 
dar o salto” para hotéis e 
restaurantes em 2020

O fumeiro tradicional de Montalegre, que estará em destaque 
na feira que decorre entre os dias 23 e 26, quer “dar o salto” 
para a hotelaria e restauração em 2020, disse sexta-feira (17) 
o Vice-presidente da Câmara.

“Vamos tentar, em 2020, dar o salto para a hotelaria. Vamos 
divulgar este produto, a sua qualidade e características para 
que os hotéis e os restaurantes consigam também fazer as 
suas encomendas directamente em Montalegre”, afirmou à 
Lusa David Teixeira, Vice-presidente deste município do 
distrito de Vila Real.

E, nesse sentido, o município de Montalegre realizou uma 
acção de promoção, num restaurante do Porto, que reuniu 
os ‘chefs’ Marco Gomes e Nuno Diniz em volta do cozido 
barrosão.

David Teixeira salientou que se pretende “atrair clientes 
profissionais” para o fumeiro de Montalegre, que ainda é feito 
de “forma tradicional e original”.

Entre os dias 23 e 26 de Janeiro, a vila de Montalegre abre 
as portas “ao mundo rural”.

A Feira do Fumeiro de Montalegre conta com a participação 
de cerca de 60 produtores que terão à venda entre “60 a 65 
toneladas” de enchidos, desde alheiras, chouriças, sangueiras, 
bucheiras, farinheiras ou salpicões.

Fernando Pereira, técnico da Associação dos Produtores 
de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, disse à Lusa que, no re-
cinto do certame, o volume de negócios estimado ronda “um 
milhão de euros”.

À associação cabe fazer o acompanhamento dos produ-
tores e prestar apoio técnico ao produtor, nomeadamente no 
licenciamento da sua actividade, na formação (segurança 
alimentar).

“Implementamos também um plano de controlo que tem 
por objectivo dar a garantia ao consumidor de que o produto, 
além de ser seguro, do ponto de vista alimentar, é também um 
produto genuíno”, salientou o responsável.

O fumeiro é produzido, acrescentou, “usando os métodos 
de fabrico artesanais, de acordo com o saber das populações 
rurais”.

Participam na feira cerca de 100 expositores e, para além 
do fumeiro, haverá à venda ainda pão caseiro, bolos, folares, 
mel, compotas, ervas aromáticas e medicinais ou licores 
regionais.
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Paleontólogos moçambicanos descobrem 
pela primeira vez dinossauros

 Paleontólogos moçam-
bicanos descobriram e es-
tudaram pela primeira vez 
dinossauros no seu país, no 
âmbito de um projecto de 
cooperação com o Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, 
envolvendo investigadores 
portugueses, foi quinta-feira 
(16) anunciado.

“Pela primeira vez, estu-
dantes de mestrado moçam-
bicanos avançaram com uma 
investigação, que resultou na 
publicação do seu primeiro 
artigo científico”, afirmou à 
agência Lusa o paleontólogo 
português Ricardo Araújo, do 
Instituto Superior Técnico, da 
Universidade de Lisboa.

O paleontólogo português 
sublinhou: “Estamos a criar a 
primeira geração de paleon-
tólogos moçambicanos, que 
já produz os seus próprios 
resultados científicos”.

Ricardo Araújo, a sul-
africana Iyara Maharaj, o 
norte-americano Kenneth 
Angielczyk e os moçambica-
nos Zanildo Macungo, Nelson 

Nhamutole, Sheila Zunguza e 
Nelson Mugabe são os autores 
do artigo científico que foi 
agora publicado no Journal of 
African Earth Sciences.

Nas campanhas de pros-

pecção e escavação do pro-
jecto PaleoMoz em plena 
savana africana, na província 
do Niassa, os investigado-
res descobriram, na mesma 
jazida, duas espécies de 
‘dicinodontes Endothiodon’, 
dinossauros herbívoros ante-
passados dos mamíferos que 

viveram há 259 milhões de 
anos, durante o Pérmico.

“Os ‘endothiodons’ são 
dinossauros relativamente ra-
ros”, explicou o paleontólogo 
português.

A equipa encontrou o 
primeiro ‘Endothiodon ba-
thystoma’ de Moçambique e 
o segundo a nível mundial, 
depois da Tanzânia.

Já o ‘Endothiodon Tolani’ 
era conhecido em Moçam-
bique desde 1975, após des-
cobertas portuguesas.

“Não se estava à espera 
de que as duas espécies coe-
xistissem na mesma bacia e 
no mesmo local”, adiantou 
Ricardo Araújo.

As duas espécies encon-
tram-se “muito completas”, 
com ossos de toda a parte do 
corpo dos animais, enquanto 
até agora, das espécies já 
conhecidas da comunidade 
científica internacional, ape-
nas se conhecia o crânio.

A maior variedade de  
fósseis permitiu aos paleon-
tólogos melhor conhecer o  
género e obter mais infor-
mação anatómica e paleo-
biológica.

O projecto PaleoMoz re-
sulta de uma cooperação entre 
o Instituto Superior Técnico 
e duas instituições moçambi-
canas, o Museu Nacional de 
Geologia e a Universidade 
Eduardo Mondlane.

O projecto é financiado 
pela Fundação Aga Khan, 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e pela National 
Geographic Society.

paleontólogo português ricardo araújo, do instituto superior 
técnico, da universidade de lisboa

Consórcio de jornalistas revela milhares de ficheiros 
com esquemas financeiros de Isabel dos Santos

Um consórcio de jor-
nalismo de investigação 
revelou domingo (19) 
mais de 715 mil ficheiros, 
sob o nome de “Luanda 
Leaks”, que detalham 
esquemas financeiros de 
Isabel dos Santos e do 
marido, Sindika Dokolo, 
que estarão na origem da 
fortuna da família.

O  C o n s ó r c i o 
Internacional de Jornalismo 
de Investigação (ICIJ), que 
integra vários órgãos de 
comunicação social, entre os quais o 
Expresso e a SIC, analisou, ao longo de 
vários meses, 356 gigabytes de dados 
relativos aos negócios de Isabel dos 
Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a 
reconstruir o caminho que levou a filha 
do ex-presidente angolano a tornar-se 
a mulher mais rica de África.

Durante a investigação foram 
identificadas mais de 400 empresas (e 
respectivas subsidiárias) a que Isabel 
dos Santos esteve ligada nas últimas 
três décadas, incluindo 155 sociedades 
portuguesas e 99 angolanas.

As informações recolhidas deta-
lham, por exemplo, um esquema de 
ocultação montado por Isabel dos 
Santos na petrolífera estatal angolana 
Sonangol, que lhe permitiu desviar 
mais de 100 milhões de dólares (90 
milhões de euros) para o Dubai.

Revelam ainda que, em menos de 24 
horas, a conta da Sonangol no Eurobic 
Lisboa, banco de que Isabel dos Santos 
é a principal accionista, foi esvaziada 
e ficou com saldo negativo no dia se-
guinte à demissão da empresária.

Os dados divulgados indicam quatro 
portugueses alegdamente envolvidos 
directamente nos esquemas financei-
ros: Paula Oliveira (administradora 

não-executiva da Nos e directora de 
uma empresa offshore no Dubai), Mário 
Leite da Silva (CEO da Fidequity, em-
presa com sede em Lisboa detida por 
Isabel dos Santos e o seu marido), o 
advogado Jorge Brito Pereira e Sarju 
Raikundalia (administrador financeiro 
da Sonangol).

Isabel dos Santos diz que 
“Luanda Leaks” é ataque 

baseado em documentos falsos 
e coordenado com  
Governo angolano

A empresária angolana Isabel dos 
Santos, a principal visada nos esque-
mas financeiros revelados no “Luanda 
Leaks”, afirmou que a investigação é 
baseada em “documentos e informa-
ções falsas”, num “ataque político” co-
ordenado com o Governo angolano.

“As notícias do ICIJ [Consórcio 
Internacional de Jornalismo de 
Investigação] baseiam-se em muitos 
documentos falsos e falsa informação, 
é um ataque político coordenado em co-
ordenação com o ‘Governo Angolano’ 
(sic). 715 mil documentos lidos? Quem 
acredita nisso?”, reagiu a empresária, 
em inglês, através da sua conta do 

Twitter, acrescentando 
“#icij #mentiras”.

A filha do ex-Presidente 
angolano José Eduardo dos 
Santos ataca também os 
media portugueses SIC e 
o Expresso, que integram 
o consórcio de jornalistas 
que revelou domingo mais 
de 715 mil ficheiros que 
detalham esquemas finan-
ceiros de Isabel dos Santos 
e do marido, Sindika 
Dokolo.

Na conta do Twitter, 
onde escreveu 10 ‘tweets’ em uma 
hora, afirma que a sua “fortuna” nasceu 
com o seu “carácter, inteligência, edu-
cação, capacidade de trabalho e perse-
verança” e acusa a SIC e o Expresso de 
“racismo” e “preconceito”, “fazendo 
recordar a era das ‘colónias’ em que 
nenhum africano pode valer o mesmo 
que um ‘europeu’”.

“Os ‘leaks’ são autênticos? Quem 
sabe? Ninguém... estranho mesmo é 
ver a PGR [Procuradoria-Geral da 
República] de Angola a dar entrevistas 
à SIC-Expresso. Procurador Geral de 
Angola a dar entrevistas... a canais 
portugueses!”, escreveu a empresária, 
numa dessas mensagens.

Isabel dos Santos comentou ainda: 
“Consórcio ICIJ recebeu fuga de  
informação das ‘autoridades ango-
lanas’??!! Interessante ver o estado 
angolano a fazer ‘leaks’ [fugas] 
jornalistas e para a SIC-Expresso e 
depois vir dizer que isto não é um 
ataque político?”.

Num outro ‘tweet’, escreve que “o 
povo de Portugal é amigo do povo 
de Angola e não podemos deixar que 
‘alguns’ interesses isolados ‘agitem’ a 
amizade e respeito que conseguimos 
conquistar e construir juntos”.

Indígenas denunciam 
política de “genocídio, 
etnocídio e ecocídio” do 
Governo brasileiro

Mais de 600 líderes indígenas brasileiros, reunidos em 
torno do emblemático chefe Raoni Metuktire no meio 
da floresta, denunciaram sexta-feira (18) a política de 
“genocídio, etnocídio e ecocídio” incentivada, acusam, 
pelo Governo de Jair Bolsonaro.

Líderes indígenas e representantes de outras comunida-
des amazónicas estão reunidos desde terça-feira no estado 
de Mato Grosso, para formar uma união sagrada contra a 
política ambiental do Presidente brasileiro.

Estes responsáveis acusam o Governo de ameaçar 
o modo de vida dos nativos com as suas políticas, em 
particular através de uma lei com a qual se pretende 
autorizar actividades de mineração em terras reservadas 
para os nativos.

“O nosso objectivo era unir forças e denunciar um 
projecto político do Governo brasileiro de genocídio, 
etnocídio e ecocídio que está em andamento”, pode ler-se 
no projecto de manifesto elaborado no final da reunião, 
aprovado durante a noite.

O Presidente Jair Bolsonaro “ameaça os nossos direitos, 
a nossa saúde e o nosso território”, sublinha-se no texto, 
que foi lido em português e depois nas diferentes línguas 
indígenas da “casa dos homens” de Piaraçu, uma loca-
lidade afastada dos grandes centros urbanos, localizada 
nas margens do rio Xingu, no meio da floresta.

“Não aceitamos a mineração nas nossas terras, madei-
reiros, pescadores ilegais ou hidroelectricidade. Somos 
contra qualquer coisa que destrua a floresta”, acrescenta-
se no documento.

Os líderes indígenas também lamentaram que “ameaças 
e discursos de ódio do Governo incentivem a violência 
contra os povos indígenas e os assassínios dos (...) líde-
res” e exigem “punição para aqueles que matam” os seus 
“entes queridos”.

Os nativos enfrentam “não apenas o Governo, mas 
também a violência de uma parte inteira da sociedade que 
expressa claramente o seu racismo”, denunciam.

Em 2019, pelo menos oito líderes indígenas foram 
assassinados, três deles em menos de uma semana.

O chefe Raoni, de 89 anos, pretende levar o manifesto 
ao Congresso em Brasília, pessoalmente.

Na quinta-feira, as lideranças indígenas brasileiras 
já tinham lançado uma aliança de oposição às políticas 
ambientais defendidas pelo Governo.

“Estamos vivendo um momento dramático, quase 
uma situação de guerra”, disse então a coordenadora da 
Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sonia 
Guajajara, durante a reunião.

Guiné-Bissau é um oásis onde o 
diálogo inter-religioso está vivo 
e actuante - Bispo de Bissau

O bispo de Bissau, Câmnate Na Bissign, afirmou sexta-
feira (17) que a Guiné-Bissau é “um oásis” onde o diálogo 
inter-religioso está vivo e actuante, tendo em conta as 
ameaças de radicalismo no mundo, incluindo na África 
Ocidental.

O bispo de Bissau falava na sessão de abertura do XIV 
Encontro dos Bispos dos Países Lusófonos, que analisa 
desde sexta-feira e até ao dia de hoje (terça-feira) o “Diálogo 
Inter-religioso na construção da paz e do desenvolvimento 
dos países lusófonos”.

No encontro participam bispos de Angola, Brasil, Guiné-
Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal, que inclui na sua 
comitiva o cardeal patriarca, Manuel Clemente.
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classificações / despOrtO

I LIGA
17.ª JORNADA

- Sexta-feira, 17 Jan:
FC Porto - Sporting de Braga,        1-2
Sporting - Benfica,                    0-2  
- Sábado, 18 Jan:
Desportivo Aves - Portimonense,    3-0
Vitória Guimarães - Santa Clara,    1-0
Tondela - Moreirense,                   1-1
Belenenses SAD - Vitória Setúbal, 0-1
- Domingo, 19 Jan:
Paços de Ferreira - Gil Vicente,      0-0
Famalicão - Marítimo,                    1-1
Rio Ave - Boavista,                    2-0

Programa da 18.ª jornada:

- Domingo, 26 Jan:
Belenenses SAD - Portimonense, 15:00
Tondela - Vitória de Setúbal, 15:00
Famalicão - Santa Clara, 15:00
Paços de Ferreira - Benfica, 17:30
Desportivo das Aves - Boavista, 20:00
- Quarta-feira, 29 Jan:
Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20:15
FC Porto - Gil Vicente, 20:15
Moreirense - Sporting de Braga, 20:15
Sporting – Marítimo, 20:15

Classificação:
   P
1 BENFICA                    48
2 FC PORTO                    41
3 FAMALICÃO                    31
4 SPORTING                    29
5 SPORTING BRAGA                   27
6 VITÓRIA GUIMARÃES            25
7 RIO AVE                    25
8 GIL VICENTE                    22
9 VITÓRIA SETÚBAL                  22
10 TONDELA                    20
11 MARÍTIMO                    20
12 BOAVISTA                    19
13 MOREIRENSE                    18
14 SANTA CLARA                    17
15 PAÇOS FERREIRA                  16
16 BELENENSES SAD                 15
17 PORTIMONENSE                    14
18 DESPORTIVO AVES  9

Resultados e classificação
CAMP. DE PORTUGAL (18.ª jornada) - Resultados e classificações

SéRIe A SéRIe B SéRIe C SéRIe D
- Sábado, 18 Jan:
Desp. Chaves - Sporting Braga B,  1-1
Berço – Merelinense,                      0-0
União Madeira - Câmara Lobos,     5-1
- Domingo, 19 Jan:
AD Oliveirense – Montalegre,        1-1
Fafe - Maria Fonte,                    1-0
Vizela - Marítimo B,                    3-5
Vitória Guimarães B - P. Salgadas, 1-1
Cerveira - São Martinho,                2-1
Bragança – Mirandela,                    0-1

Programa da 19.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 VIZELA                     39
2 SPORTING BRAGA B               39
3 FAFE                     38
4 VITÓRIA DE GUIMARÃES B 34
5 MERELINENSE                    30
6 MARIA FONTE                    29
7 BERÇO                     29
8 MARÍTIMO B                    25
9 SÃO MARTINHO                    25
10 UNIÃO DA MADEIRA            25
11 MONTALEGRE                    23
12 MIRANDELA                    21
13 DESPORTIVO CHAVES         19
14 PEDRAS SALGADAS             17
15 AD OLIVEIRENSE                  14
16 CERVEIRA                    14
17 BRAGANÇA                    12
18 CÂMARA LOBOS   8

- Domingo, 19 Jan:
Sanjoanense – Coimbrões,              1-1
Arouca – Trofense,                         3-1
Pedras Rubras - Lusitân. Lourosa,  0-0
Gondomar - Sporting de Espinho,  0-1
Paredes – Amarante,                    0-0
Vila Real - Lusit. Vildemoinhos,    0-0
Leça - Castro Daire,                        0-1
Ginásio Figueirense - Valad. Gaia, 0-1
- Segunda-feira, 20 Jan:
Felgueiras - Canelas 2010,              2-0

Programa da 19.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 AROUCA                    42
2 LUSITÂNIA LOUROSA            37
3 LEÇA                     35
4 SPORTING ESPINHO                34
5 SANJOANENSE                    31
6 PAREDES                    30
7 CASTRO DAIRE                    29
8 FELGUEIRAS                    28
9 LUSIT. VILDEMOINHOS         24
10 CANELAS 2010                    23
11 PEDRAS RUBRAS                   23
12 COIMBRÕES                    21
13 GONDOMAR                    20
14 VALADARES GAIA                 19
15 AMARANTE                    17
16 TROFENSE                    14
17 VILA REAL                    11
18 GINÁSIO FIGUEIRENSE  7

- Sábado, 19 Ago:
Beira-Mar - União de Leiria,          1-0
Águeda - União Santarém,              1-1
- Domingo, 19 Jan:
Oleiros – Condeixa,                    1-2
Anadia – Ideal,                    2-0
Torreense – Sertanense,                  1-0
Ol. Hospital - B. Castelo Branco,   0-3
Marinhense - Vitória Sernache,      1-1
Fátima – Caldas,                   1-2
Fontinhas – Praiense,                    0-2

Programa da 19.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 PRAIENSE                    38
2 FÁTIMA                    30
3 BEIRA-MAR                    29
4 BENFICA CAST. BRANCO      28
5 CALDAS                    28
6 ANADIA                    26
7 SERTANENSE                    26
8 OLEIROS                    25
9 TORREENSE                    24
10 UNIÃO LEIRIA                    23
11 CONDEIXA                    23
12 MARINHENSE                    23
13 ÁGUEDA                    22
14 UNIÃO SANTARÉM               21
15 OLIVEIRA HOSPITAL            20
16 IDEAL                     15
17 VITÓRIA SERNACHE             11
18 FONTINHAS                    11

- Domingo, 19 Jan:
Esperança Lagos – Fabril,              1-0
Armacenenses – Olhanense,           1-1
Aljustrelense – Oriental,                 1-3
Sintrense – Loures,                    0-0
Louletano – Amora,                    2-1
Real – Pinhalnovense,                    2-1
Alverca - Lusitano de Évora,          4-0
Olímpico Montijo – Sacavenense,  3-1
Sintra Football - 1.º Dezembro,      0-2

Programa da 19.ª jornada:

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

Classificação:
   P
1 REAL                     42
2 OLHANENSE                    41
3 ALVERCA                    39
4 LOULETANO                    37
5 SINTRENSE                    33
6 PINHALNOVENSE                    30
7 LOURES                    30
8 ORIENTAL                    27
9 1º DEZEMBRO                    24
10 ARMACENENSES                   22
11 OLÍMPICO MONTIJO             19
12 ESPERANÇA LAGOS             19
13 AMORA                    18
14 ALJUSTRELENSE                   17
15 SINTRA FOOTBALL               13
16 LUSITANO ÉVORA                 11
17 SACAVENENSE                    11
18 FABRIL                    11

II LIGA
17.ª JORNADA

- Sábado, 18 Jan:
Estoril Praia - Académica,              1-0
Oliveirense - Feirense,                    1-1
FC Porto B - Benfica B,                  2-1
Leixões - Mafra,                    0-2
- Domingo, 19 Jan:
Farense - Sporting da Covilhã,       0-0
Académico Viseu - Desp. Chaves,  0-0
Cova da Piedade - Nacional,           3-1
Casa Pia - Varzim,                    2-2
Vilafranquense – Penafiel,              1-1

Programa da 18.ª jornada:

- Domingo, 26 Jan:
Vilafranquense – Feirense, 15:15
Leixões – Académica, 15:00
FC Porto B - Sporting da Covilhã, 15:00
Académico de Viseu – Penafiel, 15:00
Casa Pia – Farense, 15:00
Desportivo de Chaves – Nacional, 11:15
Oliveirense – Varzim, 17:15
Cova da Piedade – Mafra, 11:15
- Segunda-feira, 27 Jan:
Estoril Praia - Benfica B, 19:45

Classificação:
   P
1 FARENSE                    34
2 NACIONAL                    33
3 MAFRA                     30
4 SPORTING COVILHÃ                28
5 VARZIM                    27
6 DESPORTIVO CHAVES              27
7 ESTORIL PRAIA                    25
8 ACADÉMICA                    24
9 PENAFIEL                    24
10 LEIXÕES                    24
11 ACADÉMICO VISEU                24
12 FEIRENSE                    23
13 BENFICA B                    21
14 OLIVEIRENSE                    19
15 FC PORTO B                    18
16 VILAFRANQUENSE                 17
17 COVA PIEDADE                    11
18 CASA PIA   9

Resultados e classificação

Armindo Araújo vai correr pela The Racing 
Factory ao volante de um Skoda R5 Evo

O piloto de ralis Armindo Araújo anunciou sábado (18) 
que vai integrar The Racing Factory na temporada 2020, ao 
volante de um Skoda R5 Evo, no decorrer da inauguração 
da sede da equipa, em Santa Maria da Feira.

O pentacampeão nacional assume um novo desafio 
depois da sua ligação à Team Hyunday Portugal, tendo 
ao seu lado o navegador Luís Ramalho para enfrentar o 
Campeonato de Ralis, que tem início em Fevereiro.

Armindo Araújo já pilotou o Skoda R5 Evo de testes, 
sendo que tem ainda à sua disposição um veículo para 
asfalto e outro para terra, anunciando a preparação para 
a primeira prova nacional nos próximos dias.

Andebol/Europeu: Portugal vence Suécia 
na estreia na segunda fase da competição

A selecção portuguesa de andebol venceu 
sexta-feira (17) a Suécia, vice-campeã europeia, 
por 35-25, na estreia na ronda principal do 
Euro2020, segunda fase do torneio, somando 
os primeiros pontos.

A ‘equipa das quinas’ entrou bem no jogo, que 
decorreu em Malmo, e ao intervalo já vencia por 
15-12, aproveitando a segunda parte para dilatar 
a vantagem, com o resultado final a assinalar 
uma vantagem ‘folgada’ de 10 golos.

Portugal, tal como os suecos, entraram em 
desvantagem na fase decisiva da prova, uma vez 
que perderam os jogos com a Noruega (34-28) e 
a Eslovénia (21-19), respectivamente, as outras 
equipas qualificadas dos respectivos grupos da 
fase preliminar, que transportam os resultados 
entre si.

Carlos Sainz vence Dakar pela 
terceira vez nos automóveis

O espanhol Carlos Sainz (Mini) conquistou sexta-feira 
(17) a terceira vitória no Rali Dakar de todo-o-terreno, aos 
57 anos, batendo o catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) e o 
francês Stéphane Peterhansel (Mini), que foi navegado pelo 
português Paulo Fiúza.

Na 12.ª e última etapa, o piloto madrileno, bicampeão 
mundial de ralis na década de 1990, foi quinto classificado, 
a 3.56 minutos de Al-Attiyah, que venceu a etapa, resultado 
suficiente para garantir a vitória final.

Sainz, que já vencera em 2010 e 2018, terminou os 
cinco mil quilómetros cronometrados com 42:59.17 horas, 
vencedor com 6.21 minutos de vantagem sobre Nasser Al-
Attiyah e 9.58 sobre Peterhansel e Paulo Fiúza.

Sainz, que venceu quatro das 12 especiais desta 42.ª 
edição, disputada na Arábia Saudita, conseguiu os seus 
triunfos com três marcas diferentes (Volkswagen, Peugeot 
e Mini).

Além do sonho, Paris2024 já mexe 
com as esperanças olímpicas

Três bronzes para Portugal 
no Troféu Alves Barbosa 
de ciclismo de pista

A selecção portuguesa de ciclismo de pista con-
seguiu domingo (19) três medalhas de bronze no 
Troféu Internacional Alves Barbosa, no Velódromo 
Nacional de Sangalhos, Anadia, nas disciplinas 
olímpicas de omnium e madison.

Na segunda de três provas da Taça de Portugal, e 
a segunda pontuável para o ‘ranking’ internacional 
após o Troféu Bento Pessoa, Ivo Oliveira voltou a 
conseguir o bronze no concurso de omnium.

O britânico Matthew Walls voltou a ganhar, com 
154 pontos, à frente do polaco Daniel Staniszewski, 
segundo a dois pontos, enquanto o corredor luso 
arrecadou 141 pontos.

No feminino, as bielorrussas voltaram a mostrar-
se em bom plano, como no sábado, e Tatsiana 
Sharakova foi a vencedora, com 156 pontos, à frente 
da compatriota Hanna Tserakh (141) e de Maria 
Martins (132), de novo terceira, enquanto Daniela 
Campos repetiu o quarto lugar com 106.

No madison, João Matias e Iuri Leitão fizeram 
melhor do que no primeiro Troféu e foram terceiros, 
com 30 pontos, atrás dos vencedores Rhys Britton 
e Matthew Walls, do Reino Unido, e dos russos 
Kirill Sveshnikov e Lev Gonov, segundos.

A Taça de Portugal de pista encerra no dia 25 de 
Janeiro, com o Troféu Internacional Sunlive.

A segunda edição do Encontro 
Nacional de Esperanças Olímpicas 
reuniu 98 jovens aspirantes à pre-
sença nos Jogos de Paris2024, que 
domingo (19) ficaram encorajados 
com o testemunho do campeão 
olímpico português do triplo salto, 
Nelson Évora.

“Partilhar experiências directa-
mente com estes atletas vai servir 
de referência para muitos detalhes. 
Há que prosseguir estas iniciativas 
para o bem do desporto nacional 
e espero que tenham dado bons 
frutos daqui a alguns anos”, notou 
o vencedor da medalha de ouro 
em Pequim2008, após o evento 
promovido pelo Comité Olímpico 
de Portugal (COP) no fim de se-
mana, na Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto.

Habituado a vencer nos grandes 
palcos desde muito cedo, o atleta 
do Sporting pode cumprir em 
Tóquio a quarta e última participa-
ção olímpica, contexto que não vai 
impedir a convivência futura com 
as novas gerações de desportistas 
nacionais.

“Quando um atleta deixa de 
estar na rota das medalhas, não 
deixa de ser bastante útil. O país, 
o COP e as federações têm de 
atentar na experiência dos seus 
atletas de referência e valorizar 
aqueles que continuam a lutar e 
nunca conseguiram conquistar 
nada. Esses também são resilientes 
nos seus sonhos”, sublinhou.

Nelson Évora, de 35 anos, 
deu sequência às ‘Conversas 
Olímpicas’ protagonizadas no 
sábado por Cristina Gomes, trei-
nadora de ginástica artística em 
Londres2012 e Rio2016, e Rui 
Bragança, atleta de taekwondo 
nos últimos Jogos, despertando 
horizontes em 98 jovens e 56 
treinadores, de 14 modalidades e 
mais de 60 clubes distintos.

“Conhecer a elite nacional 

de cada desporto é importante, 
porque numa comitiva olímpica 
todos temos de nos dar bem e 
estes podem ser os nossos futuros 
colegas”, referiu Rogério Amaral, 
corredor do Sobral de Ceira, que 
alcançou a final dos 3.000 metros 
nos Europeus sub-20 de 2019.

Valorizando um trabalho “pro-
gressivo” que permite “acordar 
todos os dias” a pensar em 
Paris2024, o atleta, de 20 anos, 
adquire inspiração no “ídolo” Rui 
Silva para superar os obstáculos 
provocados por uma carreira dual 
entre os livros e as pistas.

“Estudo em regime parcial e 
mesmo assim tenho dificuldades 
para conciliar tudo. É preciso 
dedicação, ser um bocado louco 
e arriscar”, confessa o aluno de 
Engenharia Física, na Faculdade 
de Ciências e Tecnologias da 
Universidade de Coimbra.

Barreiras idênticas encara João 
Prieto, de 22 anos, praticante 
de vela e estudante de Ciências 
do Desporto na Faculdade de 
Motricidade Humana, que tem 
despendido mais esforços para a 
vertente desportiva, sem descurar 
o “desenvolvimento pessoal”.

“É preciso ser muito metódico, 
persistente e consistente. Ser uma 
esperança olímpica já nos direc-
ciona muito para esse objectivo, 
mas o percurso até Paris é longo”, 
apontou o atleta do Clube Naval de 
Cascais, que coopera com Tomás 
Barreto na classe 49er e obteve o 
bronze nas últimas duas edições 
do Mundial sub-23.

A 1.650 dias das Olimpíadas 
em França, o velejador apro-
veitou dois dias de actividades 
lúdico-desportivas para “notar 
uma motivação comum” entre 
atletas de diversos desportos, en-
quanto deposita olhos nas lições 
que a missão Tóquio2020 poderá 
oferecer.
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Suplente ‘de luxo’ Rafa decide dérbi e dilata liderança do Benfica

Sporting de Braga eficaz vence  
na casa de FC Porto perdulário

Rafa foi na sexta-feira (17) suplente ‘de luxo’ do Benfica, 
ao decidir o dérbi diante do rival Sporting, na 17.ª jornada 
da I Liga portuguesa de futebol, que colocou as ‘águias’ com 
sete pontos de vantagem na liderança.

Em campo desde os 74 minutos, quando entrou para o lugar 
de Chiquinho, Rafa, qual ‘arma secreta’, apontou os tentos 
da vitória ‘encarnada’ aos 80 e 90+9 minutos e provocou a 
continuação da série negativa do Sporting em encontros com 
o ‘eterno’ rival, aumentando para oito os jogos consecutivos 
sem conseguir triunfar no seu reduto (quatro empates e quatro 
derrotas).

O Benfica aproveitou o deslize do FC Porto (derrota por 
2-1 com o Sporting de Braga), para aumentar para sete a di-
ferença pontual para o principal perseguidor, com 48 pontos. 
O Sporting, a 19 pontos do líder, quando apenas se disputou 
metade do campeonato, mantém o quarto posto, com 29 
pontos.

Enquanto Bruno Lage mudou três jogadores em relação 
à vitória, por 3-2, com o Rio Ave, para a Taça de Portugal 
(Vlachodimos, André Almeida e Gabriel nos lugares de Zlobin, 
Tomás Tavares e Taarabt, respectivamente), Silas ‘mexeu’ 
quatro unidades (Ilori pelo castigado Coates, Acuña no lugar de 
Borja, Doumbia por Battaglia e Rafael Camacho pelo lesionado 
Vietto), desde os 3-1 no reduto do Vitória de Setúbal.

Os ‘encarnados’ entraram melhor na partida, apostando com 
frequência na pressão logo na construção dos ‘leões’, sobre-
tudo sobre Doumbia e Wendel. Com muita posse de bola nos 
minutos iniciais e a reagir rápido à perda da bola, o Benfica 
ia aproveitando algum espaço concedido pelo Sporting para 
se instalar no último terço do terreno.

Aos 12, Pizzi, já dentro da grande área e após flectir para 
o meio, permitiu uma grande defesa a Luís Maximiano, já 
depois de um remate de Vinícius, aos três, por cima. Na 
resposta, o Sporting deu os primeiros ‘ares da sua graça’ por 
Rafael Camacho, que aproveitou um erro crasso de Ferro para, 
apenas com Vlachodimos pela frente, atirar com ‘estrondo’ 
ao poste.

O Sporting foi crescendo e conseguiu equilibrar o jogo, 
que caiu num ritmo mais pausado. Contudo, aos 31, um livre 
na direita cobrado por Grimaldo encontrou André Almeida 
ao segundo poste, com o capitão das ‘águias’ a atirar para as 
malhas laterais, dando a sensação de golo aos cerca de 2.500 
adeptos benfiquistas presentes em Alvalade.

Até ao intervalo, o número de faltas e a insatisfação dos 
adeptos sportinguistas pelas decisões do árbitro Hugo Miguel 
aumentou, mas estiveram quase a festejar, em nova tentativa 

de Rafael Camacho, aos 33, desta feita de cabeça, obrigando 
Vlachodimos a uma defesa muito apertada.

No minuto seguinte, Luiz Phellype ainda introduziu a bola 
dentro da baliza do grego, mas o golo foi anulado por posição 
irregular do avançado brasileiro.

Logo a abrir a segunda parte, as claques sportinguistas, 
que estiveram praticamente em silêncio no primeiro tempo, 
provocaram uma interrupção de cerca de cinco minutos, com 
várias tochas arremessadas para o relvado.

Os ‘leões’ reentraram com mais afinco e critério, galvani-
zando o público com boas jogadas, tendo criado perigo aos 
55 minutos, quando Ilori cabeceou para defesa segura de 
Vlachodimos, e num remate de Doumbia, aos 63, de fora da 
área, que obrigou o grego a uma boa intervenção.

Apesar de alguns minutos disputados muito a meio-campo, 
sem grandes situações de perigo a rondar as duas balizas, o 
momento-chave da partida acabou por surgir neste período, 
com a entrada de Rafa para o lugar de Chiquinho, aos 74.

Bastaram seis minutos em campo para a alteração se reflectir 
no resultado, após uma jogada atabalhoada em que Vinícius 
não conseguiu ‘armar’ o remate. A bola sobrou para Rafa, que, 
com a baliza à sua mercê, atirou rasteiro para abrir o marcador. 
O recomeço foi suspenso durante cerca de quatro minutos, 
enquanto o videoárbitro (VAR) analisava o lance.

Silas arriscou, metendo Pedro Mendes no lugar de Doumbia 
e fazendo avançar Acuña no terreno, com a entrada de Borja, 
mas as alterações produziram o efeito contrário, pois Rafa 
acabaria por ‘matar’ o jogo, já no nono minuto de compensação, 
com assistência do recém-entrado Seferovic, que descobriu o 
português completamente solto em zona frontal.

O Sporting de Braga venceu sexta-feira (17) o FC 
Porto por 2-1, numa partida da 17.ª jornada da I Liga 
portuguesa de futebol em que os ‘dragões’ desper-
diçaram duas grandes penalidades e não evitaram a 
eficácia dos minhotos.

Fransérgio, logo aos cinco minutos, inaugurou o 
marcador para os minhotos, e apesar do FC Porto 
ainda ter resgatado o empate, aos 58, por Soares, 
Paulinho frisou a eficiência dos bracarenses, assinado 
o segundo golo, aos 75, já depois de Alex Telles e 
Soares, terem desperdiçados dois penáltis, aos 44 e 
56, respectivamente.

Com este triunfo no reduto ‘azul e branco’, algo que 
não acontecia há 15 anos, o Sporting de Braga passou 
a somar 27 pontos, conseguindo o terceiro triunfo em 
três jogos sob o comando de Rúben Amorim, seguindo 
no quinto lugar do campeonato.

Já o FC Porto, que não perdia no seu reduto, para 
o campeonato, desde Março de 2019, mantêm-se no 
segundo lugar da I Liga, com 41 pontos, vendo a 
desvantagem para a liderança do Benfica aumentar 
para sete pontos, que ganhou mais tarde no dérbi 
lisboeta com o Sporting.

As dificuldades para os ‘dragões’ começaram logo 
aos cinco minutos, quando no primeiro lance de 
perigo do desafio, os minhotos, numa recuperação 
de bola, se colocarem em vantagem, num remate de 
Fransérgio.

O tento até foi inicialmente invalidado pelo árbitro 
Carlos Xistra, por um eventual fora de jogo de Raul 
Silva, mas depois de ver as imagens do VAR, o juiz de 
Castelo Branco, acabou por dar o lance como legal.

Com a madrugadora desvantagem, o FC Porto teve 
de forçar o ritmo de jogo, e até conseguiu reagir ao 
inicial revés, instalando-se no meio campo adversário 
e ameaçando o empate em lances protagonizados por 
Manafá e Marcano, este com um cabeceamento à barra 

da baliza do guardião Matheus.
O guarda-redes brasileiro do Sporting de Braga vol-

tou a sentir um calafrio já perto da meia hora, quando 
o companheiro Bruno Viana fez um atraso arriscado, 
com a bola a sair perto da baliza bracarense.

Apesar de insistência e do ritmo frenético 
colocado no jogo, o FC Porto fechou a pri-
meira parte com queixas próprias, pois, aos 44 
minutos, desperdiçou uma grande penalidade, 
quando na sequência de uma falta de Raul 
Silva sobre Corona, Alex Telles assumiu a 
responsabilidade de cobrar o castigo, mas 
permitiu que Matheus defendesse o remate 
com os pés.

No regresso do descanso, o FC Porto 
conseguiu repetir o embalo da etapa inicial, 
voltando a revelar-se mais ambicioso nas 
tarefas ofensivas, perante um Sporting de 
Braga que perdeu alguma coesão defensiva 

com a saída do central Raul Silva e a entrada do jovem 
David Carmo.

O estreante defesa acabou por claudicar aos 54 
minutos, rasteirando na sua área Otávio, numa falta 
para grande penalidade, desta feita cobrada por Soares, 
mas também desperdiçada, com o remate a levar a 
bola ao poste esquerdo.

O avançado brasileiro dos ‘azuis e brancos’ acaba-
ria por se ‘redimir’ do desperdício, aos 58 minutos, 
conseguindo o golo do empate, num desvio a um 
passe de Marega.

O Sporting de Braga não se intimidou com a reacção 
do FC Porto, e passou a aventurar-se mais nas saídas 
para o contra-ataque, criando o seu primeiro lance de 
perigo na segunda parte numa arrancada de Paulinho 
a que Marchesin, guardião dos locais, se impôs com 
uma saída corajosa.

Só que, desse lance, resultaria um canto, em que 
Paulinho, deste feita, revelou-se letal, com um desvio 
de cabeça, que devolveu a vantagem aos bracarenses, 
aos 75 minutos.

Este segundo golo dos minhotos foi um golpe 
demasiado duro para os ‘dragões’ recuperarem, e, 
embora continuando a insistir, a equipa de Sérgio 
Conceição já não teve a força anímica, e sobretudo 
a lucidez, para minimizar os ‘estragos’, e o melhor 
que conseguiu foi um cabeceamento de Soares, aos 
84 minutos, que Matheus segurou.

No final do encontro, o público do Dragão mos-
trou a insatisfação com a prestação da equipa ‘azul e 
branca’, com um forte coro de assobios na saída do 
conjunto portista do relvado.

Nelson Évora ambiciona marca 
dos 18 metros em Tóquio2020

O campeão olímpico português 
do triplo salto, Nelson Évora, apon-
tou domingo (19) a “consistência” 
como factor determinante para 
poder concretizar o sonho antigo 
de obter a marca dos 18 metros nos 
Jogos Olímpicos Tóquio2020.

“Falta um salto anormal. Bater 
os 18 metros? Sem dúvida, é isso 
que me fará brilhar o olhar. Estou 
pronto para saltar bem e estar 
consistente. Além da excelência, 
a consistência faz a diferença”, 
indicou o vencedor da medalha de 
ouro em Pequim2008, à margem do 
Encontro Nacional de Esperanças 
Olímpicas.

Após ter dado mais um sinal de 
longevidade em Março de 2019, en-
tão com 34 anos, ao conquistar a 11.ª 
medalha em grandes competições 
de triplo salto, com a prata por um 
salto de 17,11 metros nos Europeus 
de pista coberta de Glasgow, Nelson 
Évora encontra-se “motivado” para 
voltar a surpreender a concorrência 
em solo olímpico.

“Não tenho qualquer tipo de 
mazelas, estou a treinar bem e ando 
feliz com as sensações diárias. 
Espero que me mantenha assim 
até aos Jogos. Se não duvidar um 
milímetro das minhas capacidades 
e acreditar no trabalho do meu 
treinador e da equipa onde estou 
inserido, só posso tirar bons frutos”, 
observou o campeão do triplo salto 
masculino nos Mundiais de 2007 e 
nos Europeus de 2018.

Com presenças em Atenas2004 
(40.º classificado), Pequim2008 
(medalha de ouro, saltando 17,67 
metros ao quarto ensaio) e Rio2016 
(sexto colocado), o atleta do 
Sporting recusa qualquer carga 
emocional acrescida por poder 
encerrar o currículo olímpico na 
capital japonesa, onde estará o 
recordista nacional Pedro Pablo 
Pichardo.

“Tenho de ir com a mesma am-
bição, foco e ‘mindset’ de sempre, 
pensando como se pudesse fazer 
mais 20 Jogos Olímpicos, para 
concluir a minha participação da 
melhor forma”, recomendou o 
último campeão olímpico nacional 
no activo.

A temporada arranca em 2 de 
Fevereiro, no Meeting de Paris, 
prosseguindo com o Campeonato do 
Mundo de pista coberta na cidade 
chinesa de Nanjing, entre 12 e 15 de 
Março, cuja participação de Nelson 
Évora dependerá do rumo traçado 
com o técnico cubano Iván Pedroso, 
ex-campeão olímpico e mundial do 
salto em comprimento.

“Preparar-me para estar em ‘su-
per’ forma em dois momentos numa 
época não é impossível, mas também 
não é uma prioridade. Se não estiver 
consistente nas marcas que ambicio-
no, continuarei a minha preparação 
para aparecer de forma digna nos 
Jogos. Tenho a meta de estar na prova 
mais importante do ano”, explicou o 
atleta luso-cabo-verdiano, que vive 
e treina actualmente em Madrid, 
equacionando a possibilidade de 
voltar a subir ao pódio no Estádio 
Olímpico de Tóquio.

Orador na segunda edição do 
Encontro Nacional de Esperanças 
Olímpicas, iniciativa promovida 
durante o fim de semana pelo Comité 
Olímpico de Portugal na Faculdade 
de Desporto da Universidade do 
Porto, Nelson Évora deixou uma 
mensagem de “foco e humildade” 
aos 98 jovens aspirantes à presença 
nos Jogos de Paris2024.

“Só assim conseguiremos sur-
preender todas as probabilidades, 
perante um país pequenino e onde 
ninguém espera nada de nós. Se a 
comitiva olímpica tiver este espírito, 
a começar por Tóquio, podemos 
fazer coisas únicas e históricas”, 
afiançou.
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tempOs liVres

Massa sem glúten  
com queijo e nozes

INGREDIENTES:

400 g massa fusilli sem glúten Pingo Doce Pura Vida•	
1 c. de chá sal•	
250 g uvas pretas•	
200 g queijo roquefort Pingo Doce•	
75 g nozes•	

PARA O MOLHO DE IOGURTE:

250 g iogurte grego triplo 0 Pingo Doce•	
1 limão (sumo)•	
2 dentes de alho•	
3 c. de sopa cebolinho fresco•	
2 c. de sopa hotelã fresca•	
1 c. de café sal•	
qb pimenta preta•	

PEIXES

CARNEIRO 21 de Março a 20 de Abril
As oportunidades de mudança a nível profissio-
nal poderão oferecer uma nova paz ao seu espí-
rito. Vai-se sentir motivado para elaborar novos 
projectos e mudar de rumo na sua vida profissio-
nal. Poderá ser acometido por problemas intesti-
nais, sobretudo ao nível do estômago.

TOURO 21 de Abril a 20 de Maio
Poderá se sentir isolado na sua vida afectiva, faça 
um esforço para superar este estado de alma. Terá 
a sensação de um certo marasmo na sua vida. 
Tudo avança, mas de forma muito lenta, contrária 
aos seus desejos. A insonia poderá trazer alguma 
falta de vitalidade. Procure algo que o relaxe.

GÉMEOS 21 de Maio a 20 de Junho
A pressão que irá sentir nestes dias será extrema-
mente forte e deverá fazer um esforço para se au-
to-controlar. Os astros não estão favoráveis. Não 
se manifeste, tome uma atitude extremamente 
discreta. O seu nervosismo pode levá-lo a discus-
sões inúteis e sem fundamento. 

CARANGUEJO 21 de Junho a 22 de Julho
Não se preocupe demasiado com o futuro deixan-
do de viver o dia-a-dia. Seja controlado e viva 
feliz. Procure não negociar nem tomar decisões 
importantes, pois poderão tentar ludibriá-lo atra-
vés de falsas promessas. Faça um esforço para 
manter a sua saúde financeira.

LEÃO 22 de Julho a 22 de Agosto
Os conhecimentos adquiridos no passado serão 
particularmente úteis se pretender iniciar um 
novo projeto profissional. Serão dias bons em 
termos económicos, porém há que ter atenção 
aos novos investimentos. Existe equilíbrio nas 
suas energias, como tal a saúde será radiosa.

VIRGEM 23 de Agosto a 22 de Setembro
As suas convicções podem levá-lo a atingir os 
seus objectivos se associados à serenidade com 
que aborda as questões. Se tiver feito um esforço 
e se dedicou ao seu trabalho toda a atenção devi-
da, este é o momento para aceitar novos desafios. 
Limite o consumo de bebidas alcoólicas.

BALANÇA 23 de Setembro a 22 de Outubro
Faça escolhas sobre quem deve ou não acompa-
nhar os seus dias. A superficialidade dos relacio-
namentos deverá ser banida. Se por natureza con-
fia demais nas pessoas, tenha cuidado para não 
ser enganado. São de prever conflitos ou rupturas 
que não são as mais desejadas.

ESCORPIÃO 23 de Outubro a 21 de Novembro
Os seus amigos manifestarão todo o carinho e 
simpatia que nutrem pela sua pessoa. Cultive o 
diálogo ameno e apaziguador com o ser que par-
tilha a sua vida se deseja que a sua relação evo-
lua. Poderá contar com muitas alegrias propor-
cionadas por amigos de longa data.

SAGITÁRIO 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Se procura a sua alma gémea, terá excelentes 
condições para a concretização de um encontro 
com perspectivas futuras. Repleto de energia, vai 
poder liderar a sua equipe de trabalho com garra 
e entusiasmo, facto que permite alcançar os ob-
jectivos de uma forma mais célere.

CAPRICÓRNIO 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Seja paciente, os seus desejos necessitam de al-
gum tempo para obter a sua concretização. Seja 
prudente o quanto baste, nos passos que dá e na 
forma como avança para atingir as suas metas. 
Invista naquilo que parece sólido e não em meras 
especulações. Saúde estável.

AQUÁRIO 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Procure reflectir um pouco antes de entrar em ac-
ção ou discutir as suas ideias. Conheça todas as 
potencialidades que existem em si próprio. Deve 
explorá-las e associá-las ao seu poder de concen-
tração. Sempre que critiquem o seu trabalho, pas-
se por cima desses comentários e siga em frente.

HORÓSCOPO

19 de Fevereiro a 20 de Março
O optimismo fará parte do seu dia-a-dia. 
Estabeleça prioridades na sua vida e siga em 
frente de acordo com as suas decisões. Se quer 
fazer conquistas, a sua vida social deverá ser 
mais intensa. Aproveite para reencontrar amigos 
que já não vê há longa data.

PeNSaMeNtO da SeMaNa

“Amar é aproximar. Fazer próximo 
quem está mais longe. Dar mais espa-
ço a quem esteja demasiado perto.”

- José Luís Nunes Martins (n. 1971), filósofo português

aNedOtaS

SOLUÇÕES PASSATEMPOS

CONFECÇÃO:
 Cozinhe o fusilli conforme as instruções da embalagem, 

com metade do sal. Escorra-o e deixe-o arrefecer numa taça.
Corte as uvas em metades para dentro de uma taça, adicio-

ne o queijo esfarelado e as nozes picadas. Junte tudo à massa.
Para o molho de iogurte, misture numa taça o iogurte com 

o sumo de limão, o alho, previamente descascado e picado, 
duas colheres de sopa de cebolinho fresco picado e a hortelã 
picada. Tempere com o restante sal e com pimenta. Misture.

Verta o molho por cima da massa e envolva. Finalize com o 
restante cebolinho picado.

O genro para a sogra:
– Gostava que a senhora fosse uma estrela...
– Está muito gentil para comigo, meu genro.
– Não tem que agradecer, é que a estrela mais perto da Terra está a mi-
lhões de quilómetros... 

Entre filho e pai:
– Papá, papá, onde se encontra a África?
– Pergunta à tua mãe. Ela é que arruma tudo!

Português, espanhol e francês combinam que pagará o jantar aquele que 
não for capaz de desejar tanto dinheiro como os outros. Sai o francês: 
– Eu queria que a água do mar se transformasse em tinta, e eu, com uma 
caneta, fosse escrevendo o dinheiro que quisesse, todo para mim. 
– Eu - diz o espanhol - queria que todo o baguinho de terra ou de areia, 
por mais pequeno que fosse, se transformasse numa nota de conto de réis, 
e fosse todo meu. 
– Já ganhei - diz o português. Eu queria que viesse um raio que os partisse 
a vocês e que esse dinheiro fosse todo para mim.

No manicómio pergunta um maluco ao outro:
– Que horas tens?
Diz assim o outro:
– Tenho todas. Qual queres?

***

***

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

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

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

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

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

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

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

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

Sábado, 25 de Janeiro: Festa de Aniversário do rancho folclórico. Música 
a cargo do DJ Nazaré Praia. Informações: 647-781-3856, 416-686-2851 ou 
416-704-2612.

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

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

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

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

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

Sábado, 1 de Fevereiro: 2.º Jantar do Divino Espírito Santo. Actuação de 
Tony Silveira. Sábado, 15 de Fevereiro: Festa de S. Valentim. Som a cargo de 
DJ Ellite Sounds. Actuação de Eddy Sousa. Sábado, 22 de Fevereiro: Carnaval. 
Som a cargo de DJ Gill. Sábado, 29 de Fevereiro: Portuguese Kids.

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

Sábado, 25 de Janeiro: Baile da despedida da direcção. Actuação de Karma 
Band.

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

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

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

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

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

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

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

COLLEGE & LANSDOWNE
Apartamento todo renovado aluga-se com  

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

Contactar Hugo: 416-402-7055 X1612

PRECISA-SE | HELP WANTED

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

WORKERS WItH  
ExpERIENCE needed: 

Formwork carpenters•	
Construction labourers•	
Cement finishers•	

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

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

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

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

Contactar: 416-653-6897 1610-13

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

BRICKLAYERS e ajudantes precisam-se com experiên-
cia. Contactar: 647-261-4590 1612

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

BRICKLAYERS precisam-se com experiência.  
Contactar: 647-891-0155 1612

CONDUtOR de forklift precisa-se com experiência. 
Pagamos preço de União. Para mais informações é favor 
contactar: 416-995-1712 1612

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

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

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

Mortágua, Porto e Felgueiras 
regressam para a 54.ª edição 
do Rali de Portugal

Os regressos de Mortágua, Porto e Felgueiras consti-
tuem algumas das novidades para a edição deste ano do 
Rali de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo 
de Ralis (WRC), revelou quinta-feira (16) o Automóvel 
Club de Portugal (ACP).

A 54.ª edição foi na passada quinta-feira apresenta-
da em Lisboa e, além do regresso destes três troços, o 
ACP anunciou que a prova, a decorrer entre 21 e 24 de 
Maio, terá mais quilómetros do que no ano passado, 
com uma extensão total de 1.582,25, contra os 1.463,55 
de 2019.

Ao todo, serão disputados 330,98 ao cronómetro, 
divididos por 22 provas especiais de classificação 
(PEC), enquanto em 2019 foram 311,59, cumpridos 
em 20 PEC.

Em 21 de Maio, primeiro dia da prova, o ‘shakedo-
wn’, que serve para os pilotos procederem a afinações 
finais, volta a ter lugar em Paredes, arrancando logo às 
09:00, com a partida oficial, novamente da porta férrea 
da Universidade de Coimbra, agendada para as 20:30.

Para o dia 22, disputam-se as primeiras especiais da 
prova, na zona centro, primeiro com duas passagens por 
Lousã (1 e 4), Góis (2 e 5) e Arganil (3 e 6), seguindo 
depois o rali para norte, com o regresso de Mortágua (7), 
e fechando o primeiro dia em Lousada (8).

No sábado, estão previstas outras oito provas espe-
ciais, todas com duplas passagens, começando o dia em 
Vieira do Minho (9 e 12), Cabeceiras de Basto (10 e 13) 
e Amarante (11 e 14), para o Porto também marcar o seu 
regresso com a ‘Porto Street Stage’, um troço de apenas 
1,93 quilómetros, que será cumprido duas vezes pelos 
concorrentes (15 e 16).

O último dia da prova, a decorrer no domingo, conta 
com mais seis troços, também a serem percorridos por 
duas vezes, destacando-se o regresso de Felgueiras (17 
e 20), que abre o dia, seguindo-se Montim (18 e 21) e 
Fafe (19 e 22).

A segunda passagem por Fafe volta a ser disputada 
em formato de ‘Power-Stage’, com o aliciante de atribuir 
bonificações aos pilotos melhor classificados.

O Rali de Portugal é pontuável para o Campeonato do 
Mundo de Ralis, com os carros Rally1 (ex-WRC), e para 
o campeonato WRC2, com os carros Rally2 (ex-R5).

A etapa portuguesa do Mundial está integrada no 
Campeonato de Portugal de ralis e este ano conta ainda 
com a presença da Peugeot Rally Cup Ibérica, sendo a 
prova portuguesa a primeira do calendário desta competi-
ção, agora disputada com o novo Peugeot 208 Rally 4.

A 54.ª edição do Rali de Portugal, sexta etapa do 
Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), decorre entre 
21 e 24 de Maio.

ORAÇÕES

PReCe MIlAgRoSA
Confio em Deus com todas as minhas forças. Por isso peço a 
Deus que ilumine o meu caminho e me faça alcançar a graça 
que tanto almejo (faz-se o pedido). Mande publicar e observe o 
que vai acontecer no quarto dia.                                         -D.J.
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internaciOnais

UE avisa EUA que vai retaliar e aplicar 
tarifas a produtos norte-americanos

Cientistas adaptam investigação aos novos 
riscos dos incêndios - projecto europeu

A Comissão Europeia avisou quinta-
feira (16), nos Estados Unidos, que vai 
retaliar e avançar com tarifas adicionais a 
produtos norte-americanos dadas as taxas 
aduaneiras de 25% na agricultura e de 10% 
na aeronáutica impostas pela administração 
de Donald Trump.

“Lamentamos a opção dos Estados 
Unidos em avançar com 
tarifas no caso da Airbus, 
mas isso deixa a União 
Europeia [UE] sem outra 
alternativa a não ser aplicar 
as suas próprias tarifas no 
caso da Boeing”, avi-
sou o comissário europeu 
para a área do Comércio, 
Phil Hogan, intervindo 
num evento do Centro 
de Estudos Estratégicos 
e  In ternacionais ,  em 
Washington.

Phil Hogan, que estava nos Estados 
Unidos para uma série de reuniões com 
a administração norte-americana, aludia 
à disputa comercial entre Washington 
e Bruxelas criada por ajudas públicas à 
aviação norte-americana (Boeing) e eu-
ropeia (Airbus).

Apesar do aviso, que subiu agora de 
tom face a alertas semelhantes já feitos, o 
comissário europeu sublinhou na sua inter-
venção que a UE e os Estados Unidos têm 
a “responsabilidade conjunta de se sentar e 
negociar um acordo equilibrado de forma 
a pôr estas disputas de lado”.

“A imposição de tarifas umas atrás das 
outras não é do interesse de ninguém a 
longo prazo. As tarifas são, na realidade, 
apenas outra forma de tributação para 
empresas e consumidores, reduzindo o 
crescimento económico, salários e empre-
gos”, frisou Phil Hogan, no discurso a que 
a Lusa teve acesso.

O responsável adiantou ter apresentado 
“propostas concretas” aos Estados Unidos, 
nomeadamente ao seu representante para 
esta área, Robert E. Lighthizer, para “sub-
sídios claramente identificados e sobre 
o apoio futuro aos nossos respectivos 

sectores aeronáuticos”, mas não porme-
norizou.

“Esse é o verdadeiro desafio [chegar 
a um consenso]. Se nos continuarmos a 
derrotar, os riscos futuros significam perder 
para novos concorrentes”, concluiu, numa 
alusão à ascensão económica de outras 
potências, como a China.

No início de Outubro passado, a 
Organização Mundial de Comércio (OMC) 
decidiu a favor dos Estados Unidos e auto-
rizou o país a aplicar tarifas adicionais de 
7,5 mil milhões de dólares (quase sete mil 
milhões de euros) a produtos europeus, em 
retaliação pelas ajudas da UE à fabricante 
francesa de aeronaves, a Airbus.

Esta foi a sanção mais pesada alguma 
vez imposta por aquela organização.

Entretanto, em Dezembro passado, os 
juízes da OMC defenderam que estas tarifas 
adicionais deviam ser reduzidas em cerca 
de dois mil milhões de dólares para perto 
de cinco mil milhões de dólares (quase o 
mesmo em euros).

Com esta permissão, estão em causa taxas 
aduaneiras de 10% na aeronáutica e de 25% 
na agricultura em toda a UE.

O que Bruxelas pretende agora fazer é 
adoptar medidas semelhantes quando tiver 
‘luz verde’ da OMC, já que Washington 
também foi considerado culpado por apoiar 
a Boeing.

O comércio transatlântico de bens e servi- 
ços entre a UE e os Estados Unidos equi-
vale a mais de três mil milhões de dólares 
por dia.

As alterações climáticas 
têm levado os cientistas 
a ajustar a estratégia de 
investigação dos incêndios 
em resposta aos novos riscos 
à escala global, disse sexta-
feira (17) à agência Lusa a 
responsável de um projecto 
europeu nesta área.

“Temos de adaptar as 
nossas estratégias e os nos-
sos métodos de análise”, 
afirmou a espanhola Elsa 
Pastor, coordenadora do 
projecto ECHO WUIVIEW 

– Wildland-Urban Interface 
Virtual Essays Workbench, 
que envolve instituições 
científicas de Portugal, 
Espanha, Itália, Suécia e 
França.

A  p r o f e s s o r a  d a 
Universidade Politécnica 
da Catalunha (UPC), de 
Barcelona (Espanha), falava 
em Coimbra no início do 
primeiro encontro público 
daquelas entidades, orga-
nizado pela Associação 
para o Desenvolvimento 
da Aerodinâmica Industrial 
(ADAI) no âmbito do 
WUIVIEW, financiado pelo 
programa ECHO da União 
Europeia (UE).

A docente salientou a 
necessidade de desenvol-
ver “novas metodologias 

de análise de risco”, a fim 
de promover “boas práti-
cas de autoprotecção” das 
pessoas.

O encontro internacional 
decorre ao longo do dia, 
no auditório principal da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (UC), no Pólo 
II da UC, e está focado em 
“aspectos relacionados com 
os incêndios em cenários 
de microescala de interface 
urbano-florestal”.

“São analisados casos 
recentes de incêndios na 
interface urbano-florestal 
em diferentes países euro-
peus, bem como aspectos 
relacionados com o perigo 
de incêndio apresentado pe-
los combustíveis naturais e 
artificiais que usualmente se 
encontram junto das edifica-
ções”, segundo a ADAI.

Elsa Pastor deu o exem-
plo actual dos grandes 
incêndios na Austrália, sa-
lientando que as mudanças 
climáticas começaram nos 
últimos anos a ter impactos 
também no Norte da Europa, 
com os fogos a causarem 
“problemas muito sérios” 
em países como a Suécia, 
que participa neste projecto 
científico.

“Estamos num cenário 
de mudança climática”, que 
tem efeitos “sem preceden-
tes” à escala global, com 
incêndios e outras calami-
dades, sublinhou.

Miguel Almeida, da 
ADAI, enfatizou igual-
mente que, através do pro-
grama ECHO – Mecanismo 
Europeu de Protecção Civil 
e Operações de Ajuda 
Humanitária, a UE quer 
dar resposta legislativa e 
no domínio das boas prá-

ticas à “migração do risco 
de incêndio para os países 
nórdicos”.

“A Europa está cada vez 
mais preocupada, já que os 
fogos não estão limitados 
aos países do sul. O primeiro 
grande incêndio na Suécia 
foi em 2014”, referiu.

As instituições científicas 
envolvidas no projecto estão 
empenhadas “num resultado 
único e concertado” que 
ajude a União Europeia a 
“definir determinadas polí-
ticas e normas” que façam 
frente aos novos problemas 
dos incêndios, acrescentou o 
investigador de Coimbra.

O  p r o j e c t o  E C H O 
WUIVIEW decorre duran-
te dois anos, terminando em 
Fevereiro de 2021.

Activistas pelo clima iniciam marcha para 
recordarem em Davos que não há planeta B

Várias centenas de activistas cli-
máticos iniciaram domingo (19) uma 
marcha de três dias nos Alpes suíços até 
Davos, onde durante esta semana decor-
re a 50.ª edição do Fórum Económico 
Mundial com a presença 
de vários líderes políticos 
mundiais.

Activistas de todas as 
idades, que se reuniram no 
final da manhã na praça da 
estação em Landquart, um 
município do cantão suíço 
de Graubünden, leste do 
país, pediram ao Fórum e 
aos líderes mundiais que 
se responsabilizem pelas 
questões climáticas, com 
cartazes a avisar que “Não 
existe planeta B!”.

“A questão climática é 
o tema número um, e deve ser simples-
mente o principal assunto em Davos e 
os participantes devem reconhecê-lo, de-
vem seguir nessa direcção, é essencial”, 
afirmou uma cidadã suíça reformada em 
Zurique, à agência de notícias francesa 
AFP.

As autoridades suíças autorizaram 
apenas os dois primeiros dias da cami-
nhada, entre Landquart e Klosters, mas 
não a última etapa para a estância de 
Davos, mas os activistas já anunciaram 

que vão continuar por trilhos.
A caminhada climática de 40 quilóme-

tros começou cerca das 13:00 locais em 
ambiente de festa e ao som de buzinas 
pelos Alpes.

Os activistas começaram a caminhar 
nas ruas de Lanquart, levando à frente 

uma faixa onde se lê “Crise climática: 
um fracasso económico global”.

“Somos cerca de 700 pessoas a ca-
minhar em direcção a Davos. É uma 
incrível solidariedade. Eles entendem 

a imoralidade de Davos, 
a imoralidade de uma 
classe bilionária que se 
reúne todos os anos para 
comemorar os seus ex-
cessos”, criticou Njoki 
Njoroge Njehu, um jovem 
activista do Quénia, que 
anunciou para sexta-feira 
a realização de uma ma-
nifestação na cidade suíça 
de Lausana.

A jovem activista sueca 
Greta Thunberg é espe-
rada hoje (terça-feira) 
no Fórum onde deverá 

dirigir-se aos participantes logo após o 
discurso do Presidente dos EUA, Donald 
Trump.

No Fórum Económico Mundial, que 
decorre terça e quarta-feira, são espera-
dos 50 chefes de Estado e de Governo e 
cerca de 2.800 participantes.

Líbia: Merkel diz que houve acordo para 
respeitar embargo de armas

Os dirigentes dos principais países afectados pelo 
conflito na Líbia comprometeram-se domingo (19) a 
respeitar um embargo de armas decidido pelas Nações 
Unidas em 2011, anunciou a chanceler alemã, após uma 
conferência internacional em Berlim.

“Concordámos que queremos respeitar o embargo de 
armas e que este embargo será controlado de forma mais 
rigorosa do que antes”, declarou Angela Merkel no final 
da conferência sobre o conflito líbio.

Vendas do grupo Renault caíram 3,4% em 2019 
para 3,75 milhões de veículos

O grupo Renault vendeu, no ano passado, 3,75 milhões 
de veículos, uma redução de 3,4% face a 2018, segundo 
um comunicado divulgado sexta-feira (17).

Ainda assim, a empresa garante que “mantém uma quota 
de 4,25%, num mercado em quebra de 4,8%”, lê-se na 
mesma nota, sendo que as vendas mundiais de veículos 
eléctricos aumentaram 23,5%.

O grupo referiu que, em 2019, “consolidou as posi-
ções nos mercados mais importantes: na Europa com um 
crescimento de 1,3%, na Rússia com uma sólida liderança 
do mercado e 29% de quota, no Brasil com a ascensão 
da Renault ao 4.º lugar do mercado e, na Índia, onde foi 
a única marca a registar um crescimento nos veículos de 
passageiros”.
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Vaticano: 

Livro sobre celibato dos padres reforça divisões na Igreja Católica
Por João Luís Gomes

Agência Lusa

A publicação, na passada semana, do livro “Das profundezas 
dos nossos corações”, assinado por Robert Sarah e Bento XVI, 
reforçou a ideia de que o Vaticano vive em clima de profundas 
divisões entre conservadores e progressistas.

A nova polémica está relacionada com palavras de Bento 
XVI sobre o celibato, que noutras circunstâncias podiam ser 
encaradas apenas como a sua defesa como essencial ao minis-
tério sacerdotal, mas assumem agora um peso diferente.

Bento XVI pronunciou-se sobre este tema quando é esperada 
a Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre as conclusões 
do Sínodo dos Bispos para 
a Amazónia, realizado em 
Outubro do ano passado.

Na sequência do sínodo, 
é esperada como possível a 
abertura do líder católico à 
possibilidade de ordenação 
sacerdotal de homens casados 
naquela região da América 
Latina, para suprir a falta de 
padres.

No livro “Das profundezas 
dos nossos corações” – de 
que o Papa emérito quer ver 
o seu nome retirado da capa 
e dos textos da sua autoria 
que estarão na obra – Bento XVI defende que o celibato dos 
padres “tem um grande significado”.

“Acredito que o celibato” dos sacerdotes “tem um grande 
significado” e é “indispensável para que o nosso caminho na 
direcção de Deus permaneça o fundamento da nossa vida”, 
escreveu Joseph Ratzinger.

Francisco, que em Março de 2017 já tinha admitido pu-
blicamente “considerar” a possibilidade de ordenar homens 
casados envolvidos na Igreja, veio em Janeiro de 2019 – no 
regresso da viagem ao Panamá – a rejeitar “qualquer questio-
namento geral do celibato clerical” em vigor no catolicismo 
romano, considerado “dom para a Igreja”, defendendo que 
não deve ser opcional.

“Pessoalmente acho que o celibato é um dom para a Igreja. 
Em segundo lugar, não concordo em permitir que o celibato seja 
opcional”, declarou, na ocasião, a bordo do avião Papal.

Face a este posicionamento, o livro escrito pelo cardeal 
Robert Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos, com a participação de Bento 
XVI, está a ser encarado como um instrumento de pressão 
para condicionar a decisão do Papa Francisco.

No livro, é defendido ser “urgente, necessário, que todos, 
bispos, sacerdotes e leigos, redescubram um olhar de fé na 
Igreja e no celibato sacerdotal que protege o seu mistério”. E, 
citando Santo Agostinho, Sarah e Ratzinger escrevem “Silere 
non possum! (Não posso ficar calado!)”.

Face à polémica levantada no início da passada semana, 
quando o jornal francês Le Figaro publicou excertos da 
obra, Bento XVI, através do seu secretário particular, Georg 
Gaenswein, anunciou que pediu a retirada do seu nome do 
livro.

“Posso confirmar que esta manhã [na passada terça-feira], 
por indicação do Papa emérito, pedi ao cardeal Robert Sarah 
que contactasse os editores do livro pedindo que removessem 
o nome de Bento XVI”, disse Gaenswein.

O secretário de Bento XVI acrescentou que o Papa emérito 
“nunca aprovou nenhum projecto de livro com assinatura 
dupla” com o cardeal Robert Sarah.

Georg Gaenswein explicou numa declaração à agência 
noticiosa espanhola EFE que Bento XVI sabia que o car-
deal estava a preparar um livro e lhe enviara o seu texto 
sobre o sacerdócio, autorizando-o a usá-lo, mas “não tinha 
aprovado nenhum livro com assinatura dupla e não tinha 
visto a capa”.

Estas declarações provocaram uma reacção dura do cardeal 
Robert Sarah, que afirmou no Twitter que acusá-lo de mentir 
eram “difamações de extrema gravidade”.

“Hoje [dia 13] à noite, eu comprovei a minha estreita 
colaboração com Bento XVI para escrever este texto a favor 
do celibato. Falarei amanhã, se necessário”, acrescentou 
Sarah, que publicou as fotos de três cartas que Bento XVI 
lhe enviou.

As cartas confirmam que Bento XVI enviou um texto sobre 
o sacerdócio e que o autorizou a publicar “da maneira que 
pretendia”, mas não especificam em nenhum momento se 
é um livro, com uma introdução e uma conclusão assinada 
por ambos.

O director da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, 
por seu turno, veio a público transmitir que “a posição do 
Santo Padre sobre o celibato é conhecida. No (…) regresso do 
Panamá, o Papa Francisco afirmou: ‘Vem-me à mente aquela 
frase de São Paulo VI: ‘Prefiro dar a vida antes que mudar a 
lei do celibato’. Pessoalmente, penso que o celibato é uma 
dádiva para a Igreja. (...) Não estou de acordo com permitir 
o celibato opcional. Haveria qualquer possibilidade apenas 
nos lugares mais remotos’”.

Mas a polémica estava lançada e as divisões entre as alas 
mais conservadoras e progressistas da Igreja Católica adqui-
riam novo fôlego depois de, ainda antes do Sínodo para a 
Amazónia, os críticos de Francisco, incluindo alguns cardeais, 
terem classificado as propostas do documento de trabalho do 
sínodo como “heréticas” e um convite a uma religião “pagã” 
que idolatra a natureza e não a Deus.

Na resposta, o cardeal Claudio Hummes, arcebispo emé-
rito de São Paulo, disse que a falta de padres levou a uma 

“quase total ausência da Eucaristia e de outros sacramentos 
essenciais para a vida cristã diária”.

“Será necessário definir novos caminhos para o futuro”, 
acrescentou, denunciando o “tradicionalismo” católico, que 
está preso no passado.

A Igreja Católica, que abarca quase duas dezenas de ritos 
diferentes, permite já sacerdotes casados nas igrejas de rito 
oriental e em casos em que os sacerdotes anglicanos previa-
mente casados se convertem ao catolicismo. 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.

A possibilidade do fim do celibato obrigatório para os pa-
dres tem estado também nas preocupações de alguns sectores 
da Igreja em Portugal.

Na passada terça-feira, o Conselho Permanente da 
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) sublinhou “a fideli-
dade do Papa Bento XVI ao Papa Francisco, a unidade entre 
dois Papas e a confiança plena no Papa Francisco sobre as 
decisões que vier a tomar sobre esta matéria do celibato”.

Sobre o livro, porém, não foram tecidas considerações.
Em 29 de Junho do ano passado, na homilia de uma ce-

rimónia de ordenações de padres no Patriarcado de Lisboa, 
o cardeal Manuel Clemente dirigiu-se aos novos sacerdotes 
dizendo: “No vosso caso, o dom do celibato reforça a imagem 
de Cristo sacerdote, que assim mesmo viveu, como oferta de 
Deus Pai a todos, para todos oferecer consigo ao Pai”.

Meses antes, o teólogo Anselmo Borges, em entrevista ao 
jornal Público perguntava: “Com que fundamento se insiste 
no celibato?”.

“Não esqueçamos que Jesus entregou o celibato a uma 
opção, à liberdade; portanto, a Igreja não pode impor isso 
como lei”, disse Anselmo Borges.

Por sua vez, ao mesmo jornal, em 18 de Junho, o domi-
nicano Bento Domingues considerava que o Papa revelava 
“uma astúcia brilhante” ao “apelar às necessidades específicas 
da região” amazónica, “porque o que está em causa ali é o 
direito dos cristãos à eucaristia a que ninguém pode dizer 
que não”.

“Mas a crise de falta de padres é global e, estando quebrado 
este muro, as pessoas um pouco por todo o lado vão começar 
a dizer, e com razão, que a situação em que vivem é igual à 
da Amazónia”, disse frei Bento Domingues, admitindo que 
Francisco, como “não pode simplesmente impor as coisas por 
decreto”, está a “‘descongelar o debate’, alargando a discussão 
muito para lá do círculo dos teólogos malditos e eruditos, 
expondo as contradições diante do nariz das pessoas”.

Se Francisco terá força para impor mudanças é o que os 
próximos meses vão mostrar, crescendo a expectativa em 
relação à sua Exortação Apostólica sobre as conclusões do 
sínodo.

E apesar das vozes que apontam para que Bento XVI, à 
beira de fazer 93 anos, possa estar a ser manipulado pelos 
sectores mais conservadores da Igreja, ou para que o Vaticano 
viva um “cisma não declarado”, surgem as palavras de 
Francisco no regresso da viagem que fez a Moçambique, 
Madagáscar e Maurícias em Setembro do ano passado: “Não 
tenho medo de cismas. Oro para que não ocorram, porque a 
saúde espiritual de tantas pessoas está em jogo. O caminho 
da cisma não é cristão”.

Governo atribui Medalha de Mérito Cultural a Júlio Isidro
O Governo atribuiu a 

Medalha de Mérito Cultural 
ao locutor e apresentador de 
televisão Júlio Isidro, real-
çando o “inestimável trabalho 
de uma vida dedicada” ao 
audiovisual.

A entrega da medalha foi 
feita, num espectáculo come-
morativo dos 60 anos de car-
reira de Júlio Isidro na noite de 
quinta-feira (16), pelo primei-
ro-ministro, António Costa, 
acompanhado pela ministra 
da Cultura, Graça Fonseca, 
pelo secretário de Estado do 
Cinema, Audiovisual e Media, 
Nuno Artur Silva, e pelo tam-
bém locutor e apresentador 
António Sala.

“Figura ímpar dos meios 
audiovisuais em Portugal des-
de o início dos anos 60, Júlio 

Isidro foi também um pioneiro 
na divulgação de novos valo-
res para a música. Participou, 
quer como autor, apresentador, 
realizador ou produtor, numa 
grande diversidade de progra-
mas para a televisão e para a 
rádio, as suas facetas mais co-
nhecidas. Mas dedicou-se tam-
bém à música, como criador, e 
à área da escrita, como escritor 
e como jornalista”, salientou o 
Governo, numa nota biográfica 
sobre o apresentador.

Adicionalmente, pode ler-
se no mesmo texto que a sua 
obra se pauta “por uma grande 
diversidade, imaginação e pelo 
largo espectro de intervenção 
criativa que proporcionou 
ao longo destes anos, tendo 
votado sempre uma especial 
atenção à descoberta de novas 

temáticas e de novos autores 
e novos talentos, que lançou 
através dos meios que teve à 
sua disposição na rádio, na 
televisão e na música, áreas 
que muito lhe devem”.

Nascido em 5 de Janeiro de 
1945, em Lisboa, Júlio Isidro 
entrou pela primeira vez num 
estúdio de televisão quando 
tinha 12 anos “como elemento 
de um coro do Liceu Camões 
e ficou fascinado com o am-
biente”, segundo uma biografia 
publicada pela RTP aquando 
dos seus 58 anos de carreira, 
assinalados no programa 
“Agora Nós”.

Com Lídia Franco e João 
Lobo Antunes, torna-se 
apresentador do “Programa 
Juvenil” e estreia-se na RTP a 
16 de Janeiro de 1960.

“Pouco tempo depois, co-
meçou a trabalhar no Rádio 
Clube Português à noite, apre-
sentando noticiários, enquanto 
durante o dia era delegado de 
propaganda médica. Na rádio 
foi autor e apresentador de 
programas de sucesso como 
‘Clube das Donas de Casa’, 
‘Em Órbitra’ e ‘Grafonola 
Ideal’. A nível televisivo, 
na década de 80 apresentou 
programas em directo de 
enorme sucesso como ‘O 
Passeio dos Alegres’, ‘Festa 
é Festa’, ‘A Festa Continua’ e 
‘Arroz Doce’. Em todos havia 
momentos musicais, passa-
tempos, entrevistas ligeiras e 
momentos de humor”, recorda 
o texto da RTP, da qual saiu nos 
anos 1990 para a TVI, antes de 
regressar em 1997.
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Feira de Caça, Pesca e 
Desenvolvimento Rural divulga 
potencialidades de Almeida

A Câmara Municipal de Almeida, no distrito da Guarda, 
promove, de 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro, em Vilar 
Formoso, a 12.ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento 
Rural, para divulgar as potencialidades do território.

Segundo a autarquia presidida por António José 
Machado, o certame, que vai decorrer no Pavilhão 
Multiusos de Vilar Formoso, “será um ponto de encontro 
de todos os amantes da caça, da pesca, da natureza e do 
mundo rural”.

“Pretende-se, ainda, divulgar o património cinegéti-
co, natural e paisagístico regional e dar a conhecer as 
potencialidades do território”, refere em comunicado 
o município de Almeida, localizado junto da fronteira 
com Espanha.

A iniciativa realiza-se num território com tradições na 
área cinegética, que tem “uma considerável importância 
económica”.

“É uma feira para toda a família, em que os visitantes 
podem participar nas actividades incluídas no respectivo 
programa”, remata a autarquia no comunicado sexta-feira 
(17) enviado à agência Lusa.

A 12.ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural 
do concelho de Almeida inclui espaços de exposição e 
venda de materiais para a caça e a pesca, artesanato, pro-
dutos gastronómicos, doçaria tradicional, tasquinhas com 
pratos e petiscos de caça e de pesca, exposições de fauna 
viva (espécies cinegéticas e domésticas), representações 
institucionais, actividades de animação e espectáculos 
musicais.

Durante os três dias do evento também decorrerão várias 
actividades paralelas, tais como montarias ao javali, uma 
largada de perdizes, demonstrações de aves de rapina, de 
caça ao coelho e de tiro virtual, entre outras.

Na música, a organização destaca espectáculos por 
Pedro Abrunhosa (sábado, dia 1 de Fevereiro, a partir das 
22:30) e por Augusto Canário (no primeiro dia do certame, 
31 de Janeiro, uma sexta-feira, também pelas 22:30).

A 12.ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural 
inclui ainda actividades dirigidas aos mais novos, com 
destaque para o “Bosque dos Cogumelos”.

A inauguração do evento anual está agendada para as 
18:00 do dia 31 de Janeiro, com a participação especial 
do Grupo de Reconstituição Histórica do Município de 
Almeida.

No mesmo dia, no auditório no Pavilhão Multiusos 
de Vilar Formoso, decorrerá, entre as 14:00 e as 17:45, 
um colóquio sobre “Turismo Cinegético nas Terras do 
Lince”.

A feira é organizada pela Câmara Municipal de Almeida 
com o apoio da Junta de Freguesia de Vilar Formoso e 
de várias associações do concelho ligadas à caça, à pesca 
e à pecuária.


